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ස�බ��කරණය - 
�ෂා�ත ��ප�මාර

හැඩගැ��ම  
�පලාව� ���

�� ෙ�ම�ත  
ඡායා�ප - 

ශා�ත බ�වන

��� ��ර� �� �ව�ය� 
ඉ��ය� මනා�ය� ෙල�� 
හැඩගැ��ම ම�� ඇයෙ� 
��දර�වය තව� ඉ�ම� 
කරනවා. �ෙ�ෂෙය�ම ඉ��ය� 
�ලා�තාව �ය�ෙ� මංගල 
උ�සවයක ෙපා�ව චා�ත්රවලට 
වෙ�ම ප��ෙ� චා�ත්රවලට� 
ගැලෙපන �ලා�තාව�. අද ‘ධර� 
මනා�ය’ ��ව හැඩකරන ��දර 
මනා�යව ඉ��ය� �ලා�තාව�� 
හැඩ කර� ආකාරය ගැන  කඩවත 
‘සැෙලා� �� ෙ�ම�ත’� 
�පලාව� ��� �� ෙ�ම�ත 
��තර කෙ� ෙමෙහම�.

“සා�ය ගැන ��ෙවා� ඒක 
ෙ�� මැ��ය� සා� එක�. 
ඇෙ� හැඩය ඉ�ම� ෙවන ��ෙ� 
ෙ�ඩ� ඉ��ය� සා�ය� ��යට� 
��මාණය කරග�ෙ�. 

ෙ�ක� එක ෙයා�ෙගන 
�ෙයන ��ය ගැන �යනවාන� 
ඇය සැබැ��ම පැහැප� �සා 
�වභා�ක ව�ණයට හා�ය� 
ෙනාවන ආකාරයට ෆ��ෙ�ෂ� 
ආෙ�පනය වෙ�ම අ� ෙ�ක�, 
����� ��� ට� එක� එ�ක 
ෙයා�ග�තා.

ෙකා�ඩා ෙමා�තරය හ� 

ෙහයා �ට�� එක� ��යට� 
ෙයා�ග�ෙ�. ඇයෙ� ��ෙ� 
හැඩය එ�� තව� ඉ�ම� �ණා. 
එයට ෙහයා ඕනම�� එක� 
පමණ� ෙයා�ග�තා. ෙ�� එක 
ෙගාඩ� උසට ෙප��� ��මට 
අව� �ණා. 

ම� කළඹ ෙරාස, ඕ�� 
ෙයා�ෙගන �� ආකාරයට 
��මාණය කරග�තා. 

ෙ� හැමෙ�කම ��දර�වය 
�සා ආක�ෂ�ය මනා�ය� 
හැඩගැ��මට මට හැ�යාව 
ලැ�ණා.”

ඉ��යා� �ලා�තාවට හැඩ � 
��දර මනා�ය�

ර� බ�
අ�ෙකෙස� �රට

හා�මසැ�ෙසා 
ෙත� �ලා 

��තර ත�බලා
ෙපා� ස�ෙබාල

ර� බ�, කැර� �රට
ෙකෙස��ව ෙත��ලා

ෙගාවා ෙකාළ ෙත�පරා�ව
ෙ�� කර� ෙතාර මා�

�� බ�
කඩල ප��� උයලා

සාලෙයා බැදලා
��� ස�ෙබාල

කර�ල ස�ෙබාල

ර� බ�
���ම� ��සට
ෙකාළ මැ���
ප��� එ�ක 

ෙගාවාම� �රට
���� උයලා



වැ��ෙය�ෙ� බෙ� 

ඉප�ණාට මෙය �තා 

වැ�ෙද� ෙනෙව�. 

ෙමාකද එයාෙ� 

තා�තා තණම��ල 

ෙහාඳ ම��සෙය�. 

මෙ� �තාට ක��හ� 

එෙහම �යනවන� උ� 

ඉ��යාකාරෙයා.

 දඹාෙ� ඉ�න 
ඔබට ෙකාෙහාමද 
තණම��ල මහ�තෙය�ව 
�ණගැ�ෙ�?

දවස� එයා නෑදෑෙයා යා�ෙවා එ�ක බ� 

එක�� �ෙනාද චා�කාව� ආවා අෙ� ආ�වා� 

ගම බල�න. ඒ කාෙ� මම ෙගාඩා� හැඩ�. එයා 

එ�� මම ��ල අ�ගගා ��ෙ�. ඉ�� එයා මට 

කැම�� ��වා. ප�ෙ� මාව කරකාර 

බැඳලා එය� මා� එ�කම ආ�වා� 

ගෙ� නතර �ණා.

 ආ�වා�� �ංහලයාෙ� 
පරණම ජන ෙකා�ඨාසය�ෙ�. ඉ�� 
ආ�වා�ෙය� �යන එක ලැ�ජා ෙව�න 
කාරණාව� ෙනෙව�ෙ�?

අ� ඒක ලැ�ජාව� ��යට 

�ත�ෙ� නෑ. ඒ� ෙ� ���� අ�ට 

වැ�ෙ� වැ�ෙ� �යලා අ�ව ��ලකට 

කරනෙකාට අ� අසරණ නැ�ද?

 ඒ වෙ� අසරණ �ණ ෙවලාව� එෙහම 

�ෙයනවද?

අෙපා ෙමාකද නැ�ෙ�? ඕනතර� �ෙයනවා. 

මෙ� ද�ෙවා 

���ම �ෙ� ෙමෙහ 

දඹාෙ� ඉ�ෙකාෙලට. 

ඊටප�ෙ� 

ම�යංගණය 

ෙද�ෙගා�ල 

ඉ�ෙකාෙලට  �යා. 

ඒ �ය� ෙවලාෙව 

සමහර ළම� 

මෙ� ද�ව�ට 

වටකරෙගන ගහල� 

�ෙයනවා, ඔ�න 

වැ�ෙ� ඇ�� එලවප�ලා �යලා.

 ක�� ෙකාෙහාම ��ව� දඹාෙ� ෙකා�ලා 
ආ�� ෙපර�වා �ය�� ඔබට� ස�� ඇ� ෙ�ද?

��� ම��කා
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අරගෙ� සහ අ�තෙ� හ�යට ෙ� 
�නවල ජා�යට ��ය වෙ�ය. ඊට ෙ��ව 
ආ�� �ෙරා� අරගලය �ල� ෙපා� 
මහජනතාවෙග� සැ��ල� එක� බව 
ෙප�ණ� ප�ව එය අ�තෙ� ෙහව� අ�ත� 
��ව��ාල �� බල ම�ඩලෙ� වැ� 
�යක�වය� ඇ� තැන� බවට ප��මය. 
ෙ� �සා අ�තෙ� කැඳ��ක� වස�ත 
�ද�ෙ� ෙව�ෙව� ප��ය �නවල ප්රධාන 
ධාරාෙ� මා�වල ඉඩ හ� හ�යට ෙව� 
�ෙ�ය. 

ඒ අ�ල පන�ෙ� සමාජ මා�වල 
තව� ක���ව� පැ�ර �ෙ�ය. එන� 
රාජප�ෂව�� ෙගදර යැ�මට ෙපර�ණ 
ග�ෙ� දඹාෙන� පැ�� වැ� පර�ෙ� ෙකා� 
ගැටෙය�ය ය�න�. ව�� ��� �පර� 
කර බල�� අ�ට දැනග�නට ලැ�ෙ� ඒ 
ෙකා� ගැටයා අ� කවෙර�� ෙනාව වස�ත 
�ද�ෙ�ම බවය. 

ඒ �සා ෙකා� කාෙ�� අවධානය වස�ත 
ෙදසට ෙයා� � ඇ� ෙමාෙහාතක �තා 
���යට මංග�චා ෙකාරන හප�ක� ගැන 
අහ�නට අ� දඹාෙ� ��න ඔ�ෙ� මව 
ක� මැ�කාට කතා කෙළ�. ��� ජංගම 
�රකතනය� පා��� ෙකාට නැ� ඇයව 
ස�බ�ධ කරගැ�ම තරම� අ�� කා�යය� 
� බවද සඳහ� කළ ��ය.

වැ��ෙය�ෙ� 
බෙ� ඉප�ණාට 
මෙග �තා 
වැ�ෙද� ෙනෙව�

 ඔෙ� �තා වස�ත �ද�ෙ� ගැන දැ� 
�� රටම ද�න ෙකෙන� ෙවලා. �තාෙ� 
��� ෙක�� ගැන අ�මට ආරං�ද?

මම හ�යටම අ���ද�� මෙ� �තාව 

ෙ� ඇ� ෙදකට දැකලා නෑ. �තාට කතා 

කර�න ෙට�ෙෆා� එක�ව� මට නෑ. 

ෙවලාවකට �ෙතනවා ඉ�න තැනකට 

ෙහායාෙගන ���ලා හ� �ණ �ක� 

බලලා එ�න. ඒ� මම ඔය ෙකාළඹ රටට 

කව�ව� ���ලා නෑ. ඒ �සා ෙකාෙ� 

ය�නද �යලා �තාග�න බෑ. �තා ගැන 

ර�� �යන කතා ඇ�වම තව� �ක�. ඒ 

�කටම මම දැ� ෙලඩෙවලා ඉ�ෙ�.

අෙ� එකා ෙකාළඹ ��� ආ�� 

ෙපරලනව�, ජනා�ප�ලා අගමැ�ලා 

ෙගදර යවනව�. අෙ� ඉ�� ���� 

�යන ෙ�ව� අහ� ඉ�නවා ඇෙර�න 

ෙමානවා කර�නද ෙමානවා �ය�නද �යලා 

මට ෙ�ෙර�ෙ� නෑ.

 ප�ෙ� ��තර ෙකාෙහාමද?

මහ�තයා නැ�ෙවලා දැනට අ��� 

��ෙදක�. ද�ෙවා පහ� ඉ�නවා. වස�ත�, 

බාල �ත� �රා��ා අංශෙය�, අපරාධ 

අංශෙය� උපා�ධා�ෙයා.

 වස�ත අ���ද�� ෙගදර ආෙ� නැ� 
�ණාට අ�� ද�ෙවාව� ඔබ ගැන ෙහායලා 
බලනවා ඇ�ෙ�?

බාල �තා� උපා�ය ග�තට තාම ර�සාව� 

නෑ. හැබැ� එයා කසාදය� කරෙගන 

ෙනානෙ� ෙගදරට ෙවලා ඉ�නවා. එක �ෙව� 

ඉ�ෙ� තණම��ල. තව �ෙත� �රක ��� 

ෙමාක�ද ම�� ර�සාව� කරනව�. ඒ� දැ� 

අ��� �න�� මාව බල�න ඇ�� නෑ. 

ද�ෙවා ගැන �තලා ෙගදර �පව� ප�� 

ෙනාකර �ට� දව� ඕනතර� �ෙයනවා. ඒ 

�ණාට එයාල ��ව� ��යට මට සලකනවා.

 මහ�තය� නැ�ව ෙකාෙහාමද ද�ෙවා 
ප�ෙදෙන� උ� මහ� කෙ�?

මට එ� ඉඳලාම හ� ආ�යම� ��ෙ� 

නෑ. සමහර�ට ද�ව�ට ��ංගා ෙකාළ�, 

ම�ෙයා�කා ෙකාළ� �තර� ත�බලා 

ක�න �ලා �ෙයනවා. ඒ කාෙ� ෙ� ආ�වා� 

ග�මාෙන බල�න එන අයට මාල, වළ�, 

ම�ෙපා�� වෙ� ෙ�ව� හදලා ��ණලා 

ෙපා� ගාණ� ෙහායාග�තා. දැ� මට ��ය� 

ෙද�යපනහක �� ප�ය� හ�ෙබනවා. 

��ය� 1500ක සමෘ�ය�� ලැ�ණා. හැබැ� 

ළම� ෙද�ෙන� බැඳලා �යලා ප�ෙ� ඒක 

කපලා දැ�මා.

 වස�ත �ද�ෙ� දඹාෙ� වැ�ෙද� �යලා 
�යනවට ඔබ කැම�ද?

මට ෙ� වෙ� එ�තර �ෙත� 

ලැ�� එකට ස�� ෙව�නද, 

�� ෙව�නද �යලා ෙ�ෙර�ෙ� 

නෑ. හැබැ� මෙ� �තාට වැ�� 

�යලා අපහාස කරන අයට මට 

�ය�න �ෙය�ෙ� අ�� එ�� 

�ක� උඩ බලාෙගන ඉ�� මෙ� 

වැ�� රට ෙපර�වා. ෙකාෙහාමද 

ඒක �යලා තම�.

 ඔබ ඔ�ව අ���ද�� 
�තර දැකලා කතා කරලා නෑ 
��වාෙ�. ඉ�� කතා කර�න 
ලැ�ෙණා� �තාට �ය�න 

�ෙය�ෙ� ෙමානවද?

�ය�න �ෙයන එකම ෙ� අෙ� �ෙ� මට 

උඹව බල�න ඕෙ� �යලා තම�. උඹව 

ෙහායාෙගන එ�න ෙකාළඹ රෙ� පාර� 

ෙතාට� මම ද�ෙ� නෑ. ඒක �සා එකපාර� 

ඇ�� මාව බලලා පලය�.

 වස�ත �ද�ෙ� ඊළඟ ඡ�ෙද� 
පා��ෙ��� ය� �යලා ෙගාඩ� අය �යනවා?

ඒවාට උ�තර බ��න න� මට දැ�ම� 

නෑ.

 අවසාන වශෙය� ෙමානවද �ය�න 
�ෙය�ෙ�?

මෙ� �තා වැර� කරන ෙකෙන� ෙනෙව�. 

අ�මා ගැනව� �ත�ෙන නැ�ව රෙ� 

���� ගැන �තල� ඔය ඉ�සරහට ��� 

�ෙය�ෙ�. ඒක �සා මෙ� �තාට කරදරය� 

කර�න එපා. එයාට �දහෙ� ඉ�න ෙද�න. 

එතෙකාට මට� �ෙ� ��දර� නැ�ව 

සැන�ෙම� ��ම� ග�න ��ව�.

අ�තෙ� කැඳ��ක� වස�ත �ද�ෙ�ෙ� මව 
ක� මැ�කා දඹාෙ� �ට �යන කතාව 

"උඹව ෙහායාෙගන එ�න 
ෙකාළඹ රෙ� පාර� ෙතාට� 

මම ද�ෙ� නෑ. ඒක �සා එකපාර� 
ඇ�� මාව බලලා පලය�"

"මෙ� �තාට ක��හ� 
වැ�� �යනවන� 

උ� ඉ��යාකාරෙයා"

ෙමය අහ�ෙබ� ��කළ 
කතාබහ� බැ�� ක� 

මැ�කාෙ� ඡායා�පය� 
ලබාගැ�මට අව�ථාව� 

ෙනාලැ��



ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

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

04 2022 අෙගා�� 10 වන බ��

කකා ඉ�න ෙවනවා �යන එක�.

යා�ෙවලා බ�නවද නැ�ත� ෙයාජනා 

කරලා බ�නවද �යන එකට වඩා ඔය ෙකා� 

ක්රෙම� හ� ෙහාඳ ෙකෙන� ෙහායාග�න 

එක� වැදග� �යලා පැහැ�� කළාට ප�ෙ� 

ෙගද�� ෙහායන ෙකෙන�ව ආශ්රය කරලා 

බල�න �රාශා �රෙ� කළා. ඉ�� මම 

�ය�ෙ� තම�ම ෙහායාග�� ෙකෙන� 

�ණ� ෙයා�ත සහක�ෙව� �ණ� එක පාර 

බැඳග�න හ��� ෙව�න එපා. කලබෙ� 

�වාහ ව�නා ��සැන��ෙ� ප�තැෙ� �යලා 

අර කතාවට� �ය�ෙ�. ෙනාබැ�ද� �යලා 

මැ�� ���� ෙ� ෙලාෙ� නැහැ. හැබැ� 

වැර� ම��සෙය�ව බැඳලා දවස ගාෙ� මැ� 

මැ� �ව� ෙවන ගෑ�, ���� අන�ත�.

‘�� �ෂ යැ� �ව� හලා හල

�ෂ ��ෙ� ඇ� මා

ෙප� දැල මැද පැට� ���ලා

�ලා �ෙ� ඇ� මා

ෙප� ෙලාව� �� ඔ�මද ෙ�

ඔ�ටද මා අ�ධ �ෙ�

ෙයෟවනෙය� �� ඔ�මද ෙ�

ඔ�ටද මා අ�ධ �ෙ�’

ඔය ගැන න�� මාල� මහ��ය �ං�ව�� 

ල�සනට පැහැ�� කරලා �ලා �ෙයනවා. 

අහලා බල�න.

ෙහායාග�න ක්රෙ�ට අ�ව ෙනෙම�. ඒ ඒ ��ගලයා 

මත, අ�ට ම��සෙය� ෙ���ග�න ��ව� 

හැ�යාව මත �යන එක මම �රාශාට පැහැ�� කළා.

නව ෙයෟවන කාෙ� ද�ව� ස�බ�ධතා ඇ� 

කරග�ෙ� ෙද�නට ෙද�නා දැ�කම ඇ�ෙවන 

ආක�ෂණයට. ඔය කාරණාව ගැන දැ�ම� නැ�ව 

කෙ� �� �වඳ ය�න� ක�� �වාහ ෙවන ද�ෙවා 

ඉ�නවා. ෙ� මට ගැලෙපන සහක�වා ෙනෙම� �යලා 

ප�ෙ� ඉ�� සංතාප ෙවනවා. තව ඉ�නවා  �ෙ� 

හ�ග�� ෆැ�ට�වල ඉ�න ෙ�මව�තෙයා ෙහායන 

අය. ල�සන ��ල� �ෙයනවද, අ�වල ෙහාඳට 

��� නහර �ෙයනවද නැ�ත� ෙගාෙරා� කටහඬ� 

�ෙයනවද සහක�ෙව� ෙතාරග�නෙකාට ඒවා තම� 

ඒ අය බල�ෙ�. තව ��ස� ඉ�නවා ඒ අය ගලප�ෙ� 

�����ව ෙනෙ�, ෙ��දර. ෙද�නෙ� ග්රහෙයා 

�ක� ල�න� ගැලෙපනවා ඔ�න ඒ තමා ගැලෙපනම 

ම��සයා. තම�ට ගැලෙපන හ� ම��සෙය� 

ෙතාරග�න එක එ�චර ෙ�� න� ෙ� ෙලාෙ� ම� 

යාය� වෙ� �ෙය�ෙ�.

ෙද�ෙන� �වාහ ෙව�න ඕෙ� ස��� 

සහෙයාගෙය� ගමන� ය�න �සක එ�ෙකෙන� 

�තර� ප� කළ ෙගානා හ�ත� යනවා වෙ� මහා 

බර� ඇදෙගන ය�න ෙනෙ�. අ� ෙහායාග�න ඕෙ� 

අ�ට මාන�ක සහ කා�ක ස�ට ලබාෙදන ෙකෙන� 

�ස� උෙ� ඉඳලා හව� 

ෙවනක� ඔ�ව අ�� කරලා �න 

නමට �තර� ම��ස කෑ�ල 

�ෙයන ෙකෙන�ව ෙනෙම�. 

�වාහයට ක�� සහක�වව 

හ�නාග�න එක වැදග� 

ඒ �ස�. සමහ� ඉ�නවා 

ෙකෙන�ව දැ�ක ගම� ඒ 

ෙකනා ගැන �නා ��වා වෙ� 

�ය�න ��ව�. හැබැ� 

හැෙමාටම එෙහම බැහැෙ�. ඒ 

�සා බ��න ක�� ක� අර� 

ෙහාඳට බ��න ඉ�න ෙකනාව 

අ�නය කර�න.

අ�ට ඒකට බල�න ��ව� ග� ල�ෂණ 

��පය�ම �ෙයනවා. එක� සහක�පනය. ෙකෙන�ට 

ෙවන� ෙකෙන�ෙ� හැ�� තම�ෙ� හැ�� වෙ� 

ෙ���ග�න ��ව� එකට තම� සහක�පනය 

�ය�ෙ�. ��ඳ ���ෙ� නැ�ෙගන වැඩ කර�� 

ක�� උඩ �ෙගන �� බල�න සහක�පනය �ෙයන 

ම��සෙය�ට බැහැ. එතැන� ��ඳට ඇ�ෙව�න 

��ව� හැ�ම ගැන සැ�යා ෙ��� ග�නවා. එෙහම 

���� ෙකාෙහද ඉ�ෙ�, නවකතා ෙපා�වලෙ� 

�යලා ෙකෙන�ට �ෙත�. එෙහම අය ඉ�නවා. 

හැබැ� අ�නග�ෙ� නැ� එක� ගැට�ව.

අ�� ෙ� �� අ��ක�. කැම� අකමැ� ෙ�ව� 

සමාන ෙවන තරමට ස�බ�ධය� සා�ථක කරග�න 

ෙ���. එ�ෙකෙන� �ත්රපට බල�න කැම� ෙවලා 

අ�� එ�ෙකනා �ක� මැ� බල�න ආසන� 

ගැෙටනවා වැ��. හැබැ� ෙද�නම �ක�වලට කැම� 

න� ඒක එකට රස ���න පහ��. එෙහම නැ� �ණ� 

ඉ�� දවසකට �ක� බලලා අ�� දවසට �ත්රපටය� 

බලලා සමබර ෙව�න� බැ�කම� නැහැ. මම අදහ� 

කෙ� ඒක වඩා� පහ�� �යන එක�.

“අ� ෙහායන ��ම ෙකෙන�ට �ව කැම� 
ෙව�ෙ� නැහැ. එයා ෙකෙන� ෙහායාග�ෙන� 
නැහැ. මැ� කරන එක නැ� එක එයාෙ� 
�රණය�. හැබැ� එයාට ෙවන ප්ර�නය� 
�ෙයනවද �යලා අ� ද�ෙ� නැහැෙ�. එයා අ� 
එ�ක ඒ ගැන කතා කර�ෙන� නැහැ. ඒක� අ� 
��ව �ණගැෙහ�න ආෙ�.”

ද�ෙව� �වාහ ෙව�න බෑ �යනවා න� 

බ�තරය� ෙදම��ෙයා හැ�ෙර�ෙ� අහස 

ෙපාෙළාවට කඩාවැ��� ගාණටෙ�. හැබැ� 

ඔය කතාව මට ��ව ෙපෙ�රා �වළ ද�ෙවා 

�හා ෙහාඳ අවෙබාධය��  කට�� කරන 

ෙදමා�ය �වළ� �යලා ��ෙ�, එකම �ව 

�රාශා �වාහ ෙව�න අ�ම� කර�ෙ� ඇ� 

�යලා ෙහාය�න මෙනාඋපෙ��කාව� ෙව�� 

මාව ෙහායාෙගන ආ� �ස�.

ඔ�ට දවස� ෙදක� ප�ෙස� ප� ඔ�� 

�රාශාව� මට �ණගැ��වා. ඇය අ��� 

37ක �තර ෙහාඳ ��යාව� කරන උග� 

�යමනාප ත��ය�.

ආ�යා� සමාජෙ� ෙගාඩ� අය �වාහ 

ෙව�ෙ� ම��සෙය� �ණාම කසාද බ��න 

ඕෙනම� �යලා ස�මතය� හ�ෙගන ඉ�න 

�සා, නැ�ත� වෙ� ඉ�න උද�ය කසාෙ� 

ගැන අහලා කරදර කරන �සා �සක 

�වාහය� අව� �සාම ෙනෙම�. හැබැ� 

ඔය ෙකා�, රා�ව�� ��ලා �වා�න �රණ 

ග�න අය� ඉ�නවෙ�. ඒ �සා �වාහ ෙව�න 

අකමැ�ද �යලා �රාශාෙග� මම ���ම 

ඇ�වා.

“නෑ එෙහම අකමැ�ත� නැහැ. ඒ� මම 
බ��න බය�.” �යලා �රාශා  කාරණාව 

පැහැ�� කර�න ග� තා. ෙයා�� කාෙල� 

අ�ාපන කට��වලට වැ� අවධානය� ෙයා� 

කර� �සා ඒ කාෙ�� ඇය ෙප� ස�බ�ධය� 

ගැන ��ෙ� නැ��. ඉෙගනෙගන ඉවර �ණාට 

ප�ෙ� ඔය ගැන ��ව� �රාශෙ� �තට 

හ�යන ෙකෙන� ලැ�ලා නැහැ. ඔය අතෙ� 

තම� ෙගද�� ඇයට ම�� ෙහාය�න පට� 

අර� �ය�ෙ�.

“අෙ��� මැෙ�� කරෙගන මෙ� යා�ෙවා 
�පෙදෙන�ෙගම ප�� කැ�ණා. යා�ෙවලා 
බ�නවා වෙ� ෙනෙම� ෙගව�ව�� කරන 
ම�� සා�ථක ෙව�ෙ� හ� කලා�ර�� �යලා 
හැෙමාම �යනවා.”

ෙ�ම ස�බ�ධය� හරහා ��ධ ෙවන 

�වාහ සා�ථක ෙවනවා එතෙකාට කතාබහ 

කරලා කරන ම��  අසා�ථක ෙවනවා 

වෙ� ����ල� තම� �රාශාෙ� �ෙ� 

��ෙ�. අ��� ගාණ� යා�ෙවලා ඉඳලා 

බැදලා මාෙස� ෙදෙක� ��කසාද �� 

අය වෙ�ම, ෙයා�ත �වාහය�� කසාද 

බැඳලා මැෙරනක�ම ආදෙර� ඉ�න 

ෙද�නාෙදමහ�ෙලා ඕනතර� ඉ�නවා.  

උපෙ�ශනයට ආ� ඒ වෙ� කතා ��පය�ම 

මම �රාශා� එ�ක ��වා.

�වාහය� සා�ථක ෙව�ෙ� සහක�වාව 

ෙ��දර ගලප�න� ඕනද? ෙ��දර ගලප�න� ඕනද? 

ඝන ��ල��, 
ෙගාෙරා� කටහඬ�� 
��ණාම ම�ද? 

ෙහාඳ 

සංවාදය� 

ෙගාඩනැ�ෙ� 

හැ�යාව� 

හ� වැදග�. 

ඔ� ෙහා�� 

ඔබට සව� 

ෙදනවද, 

ඔෙ� ���� 

ෙ���ග�නවද, 

�වෘතව අදහ� 

ප්රකාශ කරනවද 

�යලා ���ව 

���ෂණය 

කර�න. ඒ වෙ�ම 

සහක�වා ඔෙ� 

කැමැ�තට සහ ඔබට 

ෙගෟරව කරනවද �යන කාරණාව� බල�නම 

ඕෙ�. ෙමාකද �වාහෙය� ප�ෙ� ��ඳෙ� �දහස 

�මා කරන අය� ඉ�නවෙ�. ඒ වෙ�ම සමාජෙ� 

අ�� ���� එ�ක කට�� කරන ��ෙය�� 

අ�ට ම��සෙය� ගැන අදහස� ග�න ��ව�. 

බ��න ක�� �යන 

පාට පාට �� ෙබාල 

ෙලාෙ� බැ�දට ප�ෙ� 

නැහැ. ප�ල සං��ණ 

�ණාම ආ��ෙක� හ�ය 

කරග�න ඕෙ�. ඒ �සා 

බ��න යන ම��සයට 

අනාගතය ගැන දැ�ම�, 

ඉල�කය� �ෙයනවද 

�යලා බලන එක� හ� 

වැදග�.

ඒ වෙ�ම ෙකෙන�ෙ� 

��� ගැන� සැල��ම� 

ෙව�න. ඔ�න ත�ණ 

කාෙ� ඉඳලම ගජරාෙමට අර�� ෙබාන ෙකෙන� 

ඉ�නවා �යලා �ත�න. ඔ�ෙ� ෙප�ව�ය 

ඒකට කැම� නැ� බව ඔ�ට �යනවා. ඒ� ඔ� 

ඒ ���ද ෙවන� කර�ෙ� නැහැ. ප�ෙ� �ම� 

සැ�යා �සා ��ඳ දහ�� ��නවා. මම න� 

�ය�ෙ� ෙමතැන� ��ඳට සැ�යට �තර� 

ඇ��ල ��කර�න බැහැ. ෙමාකද ඔ�ව �වාහ 

කරග�න �රණය කෙ� ඇය. ��ෙ� අ� ග�න 

�රණවල වග�ම අ�ටම ග�න ෙවනවා �යන 

එක මතක �යාග�න.

සමහ� ඉ�නවා බ��න� ක�� ඉඳලම 

ෙප�ව�යට පහර ෙදන එක ���ද� කරග��. 
“අෙ� එයා මට ගහ�ෙ� මාව හ�ග�නෙ�, බැ�දම 
ඕවා හ�ය�” �යලා හ�ම ආසාෙව� �� කන 

ගෑ�� ඉ�නවා. අ�ක බ�න ෙකනාෙග� �� 

කන එක ��ඳකට උ�ම ෙදය� �යලා �තන 

ගෑ�� ඉ�නවා. උ�ම ෙනෙ� ඒවා ක�ම. 

තව� ෙකෙන�ට අතපය උ�ස�න ��ව� 

ම��සෙය�ව බ�නවා �ය�ෙ� තම�ට �තර� 

ෙනෙම� හ�ෙබන ද�ව�ට� ��ත කාෙලම �� 

��ඳ ���ෙ� 
නැ�ෙගන වැඩ 

කර�� ක�� උඩ 
�ෙගන �� බල�න 
සහක�පනය �ෙයන 
ම��සෙය�ට බැහැ



දැන්වීමකි 052022 අග�ෝස්තු 10 වන බදාදා



�ව� එ�.ෙසන�ර�න

06 2022 අෙගා�� 10 වන බ��

මෙ� අ� ෙදෙක� �වෙවන 
ෙරා�ෙය� ගාෙ� ලැෙබන �ං 

මම ඇ��ට ෙදනවා 

මෑත කාලෙ� � ලංකාෙව� �� � ���ටතම 
�� ඉ�ය� �ක� �ඩකයා ඇ�ජෙලා මැ��� 
�යන එක රහස� ෙනෙව�. ඒ �සාම ඔ�ට 
�ඩාෙලා�� ද�ව�ෙ� ��මාකාර ආදරය�. 
ප��ය� ඔ� තම �ක� ��තෙ� 100 වැ� ෙට�� 
�ක� තරඟයට �ඩා කළා. ඒ පා��තානයට 
එෙර�ව ගා�ල ජා��තර �ක� �ඩාංගණෙ��. 
එම තරඟෙ�� හ� අ�� ���ම� �ණා. ඒ තම� 
අ��� 13� ��ෙ� ඇ�ජෙලා මැ��� හ��මට 
ෙප�� �� ත��යකට ඒ අහ� අව�ථාව 
උ��ම. හැබැ� ඒ හ��ම අ�ෙ� තව� සැඟ�� 
කතා ෙපළ�ම �ෙයන බව� අ�ට ආරං� �ෙ�. ඒ 
�සා එ� ෙනා� හැමෙ�ම කතා කර�න බලාෙගන 
ප��ය දවසක අ� ෙ� ත��ය �ණගැෙහ�න 
�යා.

ඔෙ� නම ෙමාක�ද?

මෙ� නම �ව�� ර��ප� සමර�වාකර. ඒ� 
ෙගාඩ� අය මාව ද�ෙ� ර�� සමර�වාකර 
��යට.

එතෙකාට ග� පළාත?

මහ�වර.

�ං� කාෙ� ඉඳ�ම �ක�වලට ආස� �යලා 
දැනග�න ලැ�ණා. ඒ කතාව ඇ�තද?

ඇ�තම ��ෙවා� �ං� කාෙ� ඉඳ�ම මං 
�ක� ���ය�. �ක� 
��ෙවා� ආෙ� ෙවන ��� 
ඕ� නෑ. තා�තට ම��ට 
එෙහම න� �ක� ගහ�න 
��ව�. හැබැ� මට න� බෑ.

එතෙකාට ඔෙ� �ක� 
�රයා, ඇ�ජෙලා මැ��� 
�ෙ� ෙකාෙහාමද?

ඒ 2008 අ���ද. එතෙකාට මං ඉ�ෙකාෙ� 
හය වසෙ�. දවස� එයා මැ� එකක �ක� �න� 
අර� එක� ෙදක� �න� �යලා ඇ��ව�� 
ඒක ෙප�නලා ඇ�ව�� ෙමාක�ෙදා එක� 

කළා. අ�න එ� ඉඳ� එයා 
මෙ� ක්ර� එක. අෙ� ප��ෙ� 
ඇ��ට ආස ෙක�ෙලා ෙස� 
එක�ම ��යා. ඒ අත�� මම� 
මෙ� යා�වා සම�ම�� තම� 
පණ ඇරලම ��ෙ�.

මට මතක� මෙ� යා�ෙව� 
��යා ර�� �යලා. එක 
සැරය� එයා මෙ� උප��ෙ� 
දවෙ� තෑ�ග� ��යට ��ෙ� 
ඇ�� ඉ�න ෙලා� ෙපා�ට� 
එක�. එයා අ�ම� එ�ක අෙ� 
ෙගදර ආෙ� කා� එක උඩ ඒ 
ෙපා�ට� එක ගහෙගන. ඒ 
වෙ�ම තම� ඉ�සර අ� ඔෙටා 
�යනවෙ�. ඒ �ය�� හැෙමාම 
මෙ� ඔෙටා �� එෙ� ��ෙ� 
ඇ�� ගැන. ඉ�ෙකාෙ� 
�ච�ලා පවා මට ��ෙ� 
‘ඇ��ට කැම� ළමයා’ �යලා.

ඒ ෙවනෙකාට කව�ව�ම 
ඇ��ව ඇ� ෙදකට දැකලා 
��ෙ� නැ�ද?

මං එයාව මැ�වල� �රට 
දැකලා ��ණා. ඒ ඇෙර�න 
ළඟට න� දැකලා ��ෙ� නෑ.

ඇ�� � ලංකා ක�ඩායෙ� නායකයා 
ෙවනෙකාට ඒක� සැම�වා �ය�ෙ� ඇ�තද?

(�නාෙස��) අ�ෙමා 
ඔ�. අ� ඒක ෙලා�වටම 
සැම�වා.

*හැබැ� එයා බැඳ� 
දවෙ� න� සෑෙහ�න 
���ණා �යල ආරං��. 
ඒක ඇ�තද?

අෙ� ඔ�. එයා බැ�� �යලා දැනග�ෙ� 
ප�තෙර�. එතෙකාට මං ��ෙ� දහෙ� 
ප��ෙ�ද ෙකාෙහද. එ� මං ෙහාඳටම ඇ�වා. 
ප��ෙ� අ�� ළම��� එෙහම�. ඇ�� 
අෙ�ෙ� �යන හැ�ම එ� නැ��ණා. ඒ� 
ඉ�� එයාව ��� න� ඇතෑ�ෙ� නෑ.

*එතෙකාට ඇ�� �ණගැෙහ�න ඔය තර� 
ආසාෙව� ��ෙ� ඇ�?

ඇ��ට ෙම�චර කැම� ෙකෙන� ඉ�න 
බව එයා දැනග�න ඕ� �යලා මට ��ණා. 
ඒ වෙ�ම එය� එ�ක ��ට� කතා කර�න� 
ෙලා� උවමනාව� ��ණා.

ඉ�� ඇ� ඒකට අ��� 13� බලාෙගන 
��ෙ�? �රකතන ඇම�ම� හ� ෙද�න 
��ණෙ�?

2019 අ���ෙ� ඉඳ� එයාෙ� න�බ� එක 
මෙ� ළඟ ��ණා. ඒ� ෙකා� කෙ� නෑ. 
එෙහම ෙකා� කළා න� එයාට මං තව� එක 
ෆෑ� ෙකෙන� �තර�. ඒක �සා ඇ�� එ�ක 
කතා කර�න කව�හ� දවස� එ� �යලා 

බලාෙගන ��යා. අ��ෙ� 
ෙනාදැ�ම අ��� 13� �යා. 
මං �ත�ෙ� ඉවස�න 
ඉවස�න ලැෙබන ව�නාකම 
වැ��.

එතෙකාට එකපාරට 
ඇ��ෙ� 100 වැ� ෙට�� 
මැ� එක බල�න ගා� ය�න 
��ෙ� ඇ�?

මෙ� උස� අ�ාපන 
කට�� ෙව�ෙව� මං තව 
�ක දවස�� �ෙ�ශගත ෙවනවා. එතෙකාට 
ආෙය� මට එයා �ඩා කරනවා බල�න 
බැ�ෙව�. ඒ �සා අ��ම සැෙ�ට හ� එයාෙ� 
මැ� එක� බල�න ය�න ��ණා.

ඇ�� බල�න ගා� ය�න හද�� ෙගදර අය 
ෙමාකද ��ෙ�?

අ�මා න� ��� ��ෙ� නෑ. එයා ද�නවා 
මං ෙදය� ��ෙවා� කරනවා �යලා. ඒ� 
තා�තා න� �ල� බැ�නා. ප�ෙ� මං එයාව� 
කැම� කරග�තා. ත�යම තම� �ෙ�.

�වර ඉඳ� ගා� �ය ගමන ගැන ��ෙවා�?

ඇ�තටම ��ෙවා� මං ��ෙ�ට ගා� 
��� ��ෙ� නෑ. ඉ�� ෙට�� මැ� එක 
��� දවෙ� පා�දර 5.00ට වෙ� �ව�� 
ෙකා��යට නැ�ගා. පැය හයක �තර 
ෙලා� ගමන� ඒක. �ෙලා�ට� 250� �තර 
�ෙයනවා ගා�ලට. 

ෙප�වතා එෙහම ඒකට ���ධ �ෙ� නැ�ද?

(�නාෙස��) අ�ෙයා එෙහම ෙකෙන� 
නෑෙ� ���ධ ෙව�න.

ඉ�� එ� ඇ��ව �ණගැ�නද?

පළෙව� දවෙ� �ණගැ�ෙ� නෑ. ඒක �සා 
බලාෙපාෙරා�� ෙපා�ඩ� කඩ�ණා. හැබැ� 
ඊළඟ දවෙ� ��ට�ය මැදට ��� කැමරාවට 
අඬලා හ� එයා එ�ක කතා කරනවා �යලා 
�තාෙගන ��ෙ�.

එතෙකාට එ� � ��ෙ�?

මෙ� යා�ෙව� ඉ�නවා ගා�ෙ� ��� 
�යලා. එයාෙ� ෙගදර නැව�ණා.

ෙදවැ� දවෙ� ඔබ ඇ��ෙ� අවධානය ග�න 
ෙගාඩා� ෙ�ව� කළා. එෙහම ෙ�ද?

අ�ෙමා ඔ�. එ� මැ� එක බල�න ෙපා�ට� 
එක�ව� ෙග�ය�න ��ෙ� නෑ. හැබැ� මං 

අමා�ෙව� හා��� 
ෙකාළය� ෙහායාෙගන 
ඒෙ� ‘Snap plz Anji I 
have waited this for 13 
years’ �යලා �යලා 
එයාට ෙ��න උ�ස� 
��යා. කැ�ලා ෙ��න 

ඕන �සා ����� එෙක� අ�� පාට� කළා.

අ��ෙ� ඔෙ� උ�සාහය සා�ථක �ණා?

ඔ� ඇ�� ඒක දැ�කා. අත� වැ�වා. මට 
හ�ම ස���. �ක ෙවලාව�� එයා මෙ� 

ළඟට ඇ�� අ�සන� �ලා �යා. ඒ ෙවලාෙ� 
න� මං ෙව��වා. එයා �යාම මං එතැන 
දණගහෙගන ස�ටට ඇ�වා. �ක ෙවලාව�� 
එයා ආෙය� ඇ�� ෙස��ය� එෙහම අර� 
�ලා �යා.

ඊළඟ දවෙ� ඔබට ඔ� එ�ක කතා කර�න� 
අව�ථාව� ලැ�ණා ෙ�ද?

ඔ� එයා එ�ක කතා කර�න මට 
අව�ථාව� ලැ�ණා. මට එයාෙ� අ�සන 
ගහ� ජ��ය� එෙහම� තෑ� කළා. දැ� එයා 
ද�නවා ලංකාව ඇ�ෙ� එයාෙ� ෙලා�ම 
ෆෑ� මං �යලා.

ෙ� ෙවනෙකාට ඔබ ෙභෟත ���සකව�ය�. 
ඒ ගමන ��ප�ෙ� ඉ�ෙන� ඇ�� �යලා 
දැනග�න ලැ�ණා?

ඇ�� ��� �ගටම ආබාධවලට ල��� 
�ඩකෙය�. ඒ �සා ඔ� �ව කර�න 
�තල� මං ෙභෟත ���සකව�ය� ෙව�න 

�රණය කෙ�. මෙ� 
�නය තම� දවසක � 
ලංකා �ක� ක�ඩායෙ� 
පළවැ� කා�තා ෙභෟත 
���සකව�ය ෙවන එක. 
තව අ��� හත�� වෙ� 

මං ඒ �නයට ය�.

හැබැ� ඔබ එතැනට යනෙකාට ඇ��ෙ� 
වයස� එ�ක ඔ� �ක� ��ෙය� ස�අර� 
�ෙ��?

අ�න ඒක තම� �ෙයන එකම �ක. 
හැබැ� එයා �ක�ව�� ස�ග�ත� ආබාධය 
�ෙයනවා න� �ව කර�න ��ව�ෙ�.

එතෙකාට ෙභෟත ���සකව�ය� ��යට 
ෙවන බලාෙපාෙරා��ව� නැ�ද?

කව�හ� දවසක �ණා�මක අ�� ඉහළ 
ෙනා�ෙ� ප්ර�කාර කරන ෙභෟත ���සක 
ම��ථානය� කර�න ආසාව� �ෙයනවා. 
ෙමාකද එෙහම තැ� ලංකාෙ� නෑ. ඒ 
වෙ�ම මං රජයට� �ය�න කැම�� රෙ� 
හැම පාසලකටම ෙභෟත ���සකවරෙය� 
ෙයා� කර�න �යලා. ෙමාකද ෙගාඩා� 
ද�ෂ ළම� �ට ආබාධ �සා ඉ��යට ය�න 
බැ�ෙවලා �ෙයනවා.

සමහර�ට ඇ�� ෙ� ��ය ද��. එෙහම 
දැ�ෙකා� අවසාන වශෙය� ඔ�ට �ය�න 
ෙදය� �ෙයනවද?

මං අ�� �වෙවන හැම ෙරා�ෙය�ම ස�ප 
ෙවනෙකාට මට �� ෙදනවා. මට ආ��වාද 
කරනවා. ඒ හැමෙ�ම මං ඇ��ට ෙදනවා. 
ෙමාකද එයා �ස� මං අද ෙමතැන ඉ�ෙ�. 
එයා ෙනා���න අද මං ෙමතැන නෑ.

ඇ� ෙදකට ෙනාදැක� ඇ�ජෙලා මැ��� �සා 
ෙභෟත ���සකව�ය� � ත��ය �යන කතාව

මෑත කාලෙ� � ලංකාෙව� �� � ���ටතම 

කළා. අ�න එ� ඉඳ� එයා 
මෙ� ක්ර� එක. අෙ� ප��ෙ� 
ඇ��ට ආස ෙක�ෙලා ෙස� 
එක�ම ��යා. ඒ අත�� මම� 
මෙ� යා�වා සම�ම�� තම� 
පණ ඇරලම ��ෙ�.

��යා ර�� �යලා. එක 
සැරය� එයා මෙ� උප��ෙ� 
දවෙ� තෑ�ග� ��යට ��ෙ� 
ඇ�� ඉ�න ෙලා� ෙපා�ට� 
එක�. එයා අ�ම� එ�ක අෙ� 
ෙගදර ආෙ� කා� එක උඩ ඒ 
ෙපා�ට� එක ගහෙගන. ඒ 
වෙ�ම තම� ඉ�සර අ� ඔෙටා 
�යනවෙ�. ඒ �ය�� හැෙමාම 
මෙ� ඔෙටා �� එෙ� ��ෙ� 
ඇ�� ගැන. ඉ�ෙකාෙ� 
�ච�ලා පවා මට ��ෙ� 
‘ඇ��ට කැම� ළමයා’ �යලා.

ඇ��ව ඇ� ෙදකට දැකලා 
��ෙ� නැ�ද?

දැකලා ��ණා. ඒ ඇෙර�න 
ළඟට න� දැකලා ��ෙ� නෑ.

ඇ�� � ලංකා ක�ඩායෙ� නායකයා 

ඇ�� බැඳ� දවෙ� මං ෙහාඳටම ඇ�වා

අ��� 13කට ප�ෙ� එ� ඒ 
ෙපා�ට� එක ��ෙ� ����� එෙක� 



දැ��ම�

කසාද �හාග�න අය 
කසාද ෙනාබැඳ ඉ�න 
අයට වඩා ඉ�තර�ද?

මෙ� ෙලා� අ�කා සාරංගා. ෙලා� අ�කා �වාහ 
ෙවලා ද�ෙවා ෙද�ෙන� ලැ�ණට� ප�ෙ� ඇෙ� 
සැ�යා ඇයව අතැරලා �යා. ඇය ගැන අෙ� ��වල 
කවද� ��ෙ� ෙලා� �ක�, ක�පාව�.

අසරණ �� ෙලා� අ�කාට තා�තා �තරම �ද� 
��නා. අ�මා ෙගව�ෙ� ෙපා�, ම�ෙයා�කාව�� 
වැ� ෙකාටස� ඇයට ��නා.

මෙ� ෙපා� අ�කා ��ා. ෙපා� අ�කා තරම� 
�රට ��ව�කාර ච�තය�. ඇය �වාහය එකෙහලාම 
ප්ර��ෙ�ප කර� තැනැ��ය�. තා�තා ෙහායලා �� 
ර�සාවට �ෙ� අ��� 3� �තර�. ��ව�කාර ��හට 
ර�සාෙව� අ�� ෙවලා ��න� එක� පට�ග�ෙ� 
තා�ත� අ�ම� ෙද�නම ���ධ ෙව��. හ��ෙ� ආ� 
ගංව�ර� �සා අ��� ෙදක� ය�න� ක�� ෙපා� 
අ�කෙ� ��න� එක කඩාෙගන වැ�ණා.

මම �ලා�. ��යාව� කරන අතෙ� අ�ත�ජාලෙ� 
�ලා�� වැඩ කරලා එක� කරග�� ෙලා� �දල� 
මම එක� කරෙගන ��යා.

“ෙපා� එ�ෙ�, උඹ ෙමානවා �තාෙගනද ද�ෙ� 
නැහැ ඉඩම ෙබදලා �යලා ෙද�න �ය�ෙ�?” මහා 

ෙගාරනා�ව� ඇෙහ�� මම ඇෙඳ� බැ�සා ෙනෙව� 

පැ�නා.

“ෙ�වා ඒ� ��� කරග�� ෙ�ව�. ඒ�ට ෙහාඳ 
ර�සාව� ��බා. අ� ෙහායලා ��� කසාෙ� හ� 
කරග�තා න� ��ණ� වෙ� ඉ�න ��බා. දැ� ෙමතන 
ෙ�පළ ඉ�ලනවා ඇ��.” තා�තා ෙපා� අ�කට බැන 
බැන ��යා.

“එෙහම ෙනෙ� තා�ෙ�. තා�තා ද�නවෙ� මට 
ආ�ය� එ�න පට�ග�තා �තර�. ඒ� එ� ගංව�රට 
මෙ� �ෙටා� ඔ�ෙකාම �නාස �ණා. තා�ෙ� මට උද� 
කර�න. මට ඕෙන මෙ� කෑ�ෙල� ෙකාටස� ��ණලා, 
ඉ�� ෙකාටෙ� ෙපා� ම�ව� ගහලා ආෙ� �ල ඉඳ� 
වැෙ� පට�ග�න.” ෙපා� අ�කා ��ෙ� පරා�ත 
හ��.

“මම ඉඩ� ෙබදලා ෙද�ෙ� මට ඕෙන ෙවලාවට. 
උඹ එ�ෙකා ආෙ� ර�සාව� ෙහායාග��, නැ�ත� 
කසාදය� බැඳග��. මම ආෙ� ෙනා��වා �ය�න 
එපා. ��ව�කාර ෙවලා ර�සාෙව� අ��ෙවලා ��න� 

 ෙක�කතාව
ෙකාර�න �යා න� දැ� �ඳවප�.” තා�තා තර�� 
��වා.

“අ�ෙ� ��න� එක ආෙ� පට�ග�න �ය�ද ඕෙ�?” 
මම අහ�� තා�තා මම �හා බැ�ෙ� රවලා.

“ල�ෂ හය� ��ෙබා� ඇ� ම��. මට ��ව� 
ෙ�වකෙයා නැ�ව �ණ� ත�යම ෙ�ම ගහග�න.” 
අ�කෙ� කතා �ලාසයට මට �නා �ය� තා�තෙ� 
��ණ තව� තර�� ර� �ණා.

“හ� මම ෙද�න�.” මට �ය�න ලැ�ෙ� එ�චර�.

“උෙ� ෙමාෙ� �කාර ෙවලාද? උඹට ස�� වැ� න� 
�ප� අර අසරණ ෙවලා ඉ�න ෙලා� අ�කට.” අ�මා 
තර�� ��වා.

“��කසාදය �ය�ෙ� අසරණ�ම� තම�. හැබැ� 
අ�ෙ� දැ� ෙලා� අ�කා ��කසාද ෙවලා අ��� 4�. 
ෙම�චර කාෙලකට ෙලා� අ�කා ම� පැළය� හදලාව�, 
පා� �රය� අඹරලාව� ��ණ�න ට්ර� කෙ� නැහැ. 
ෙ� �� කාෙලම ෙලා� අ�කා කෑෙ� ��ෙ� අ�මෙ� 
තා�තෙ� ස��ෙය�. ඒ� ෙපා� අ�කා හැමෙවලාෙවම 
ට්ර� කර�ෙ� එයාෙගම ෙදය� පට�ග�න. �වා�න 
ෙව�න. එයා� දැ� අසරණ ෙවලා ෙ�ද ඉ�ෙ�? ඒ� 
ඔයාලා අ�ක�පා කර�ෙ� ප�ල කැ�ලා අසරණ ෙවලා, 
නැ���න උ�සාහ ෙනාකර හැම�ම ඔයාලෙග� යැෙපන 
ෙකනාට �තර�ෙ�. හැබැ� මම න� ද��ෙ� ඇ�තටම 
අ� අ�ක�පා කර�න ඕෙන, උද� කර�න ඕෙන �ෙ� 
හ�යට ��ෙ� ෙගාඩය�න හදන ෙපා� අ�කට.” මම 
�ය�� අ�ම� තා�ත� ෙද�නම මම �හා බල� 
��ෙ� බයෙවලා වෙ��.

“අෙ� රෙ� ���� හ� ��ම�. අෙ� ප� �යලා 
�ය�ෙ� ��ෙ� වැර�ලා නැ���න උවමනාව� නැ�ව 
අඬ අඬ ඉ�න �����ට. ඉ�න තැ�� ෙකෙන� 
නැ���න හැ�ෙවා�, �වා�න ෙව�න හැ�ෙවා� ��ව� 
තර� ක�ෙල� අ�නවා. ඒ ම��සයට වැර�ෙණා� 
�නා� ෙවනවා. අත පාලා �ව�ෙවන �����ට ෙනෙව� 
අ�ක�පා කර�න ඕෙන, �ෙ� හ�ෙය� ෙමානවහ� 
කර�න ය�� වැර�� �����ට.” මම �ය�� ෙපා� 
අ�කා රහ�� ක�ළ� �හ�නවා මම දැ�කා.
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wo fjkfldg 
oKysia wdndO 
;;a;ajh jhil 
wh w;r ú;rla 
fkdfõ ;reK" 
ueÈúfha wh 
w;r;a nyq,j 
olskakg ,efnk 
frda. ;;a;ajhla 
fjkjd' 
úfYaIfhka Ôú; 

ld,hu ú|jk 
fuu frda. ;;ajh 

ksid wo fndfyda 
fofkla mSvd ú¢k 

;;a;ajhla ;uhs ;sfnkafka' 
fï ksid ;reK fyda ueÈúfha § 

fï jf.a fõokdjka wmyiq;djka 
oekqfkd;a ksjerÈ m%;sldr ,eîfuka b;d id¾:l 
wdldrfhka fuu frda. ;;a;ajfhka ñ£fï 
yelshdj mj;skjd' my; oelafjkafka tjeks 
wdldrfha id¾:l m%;sldrhka j,g fhduq ùfïka 
iqjh ,enQjkaf.a oyia .Kkla frda.Ska w;ßka 
lSmfofkl=f.a w;aoelSï h'

ug weúÈkak" ;rmamq k.ska mjd wmyiqfjka 
ysáfha

uu oKysia fõokjd ksid f.dvla ÿla úkaod' 
weúÈkak" ;rmamq k.skak jf.au oKysi 
kjd.kak mjd neßjhs ysáfha' fïlg uu 
fkdfhla úofya m%;sldr l,d' úfYaI{ 
ffjoHjre pek,a lrd" X -Ray .;a;d" fnfy;a 
ÿkakd' t;a yß.sfha kE' úYd, úhoula lr,d 
MRI mÍlaIK mjd l,d' ,laI .Kka úhoï 
lr,d lr, lrmq lsisu fohlska id¾:l 
m%;sM,hla ,enqfKa kE' ta w;r ;uhs iqj jQ 
yduqÿrekulf.a ud¾.fhka ug fï ffjoH 
idhkh .ek oek.kak yelsjqfKa' t;k§ 
ffjoH;=ud uf.a frda.h .ek fyd`og mÍlaId 
lr," uf.a frda.fha iajNdjh .ek ug f;areï 
lr,d ÿkakd' t;k§ m%;sldr .ek jf.au uu l< 
hq;=foa" fkdl< hq;= foa .ek;a meyeÈ<s 
wjfndaOhla ,nd ÿkakd jf.au  m%;sldr ,nd§u;a 
isÿl<d' fï yeufohlau lsisu l,n,hlska 
f;drj isÿlsÍu ug úYd, wiajeis,a,la jqkd' 

m%;sldr j,g wu;rj oKysig Guard tlla 

odkak;a" l<hq;= jHdhdu;a lsh,d ÿkakd' m%;sldr 
jdr lSmhlska udj iqjm;a jqKd' ta ksidu uf.a 
{d;ska" hd¿jka f.dvla fokd t;=udf.a m%;sldr 
j,g fhduql<d' lshkak i;=gqhs ta whf.a ;snqKq 
oKysi" ;=Káfha fõokd" w;a" md ysßjeàu iqj 
fj,d ug mska ÿkakd' 

úfYaIfhka ug lshkak ;sfhkafka wvq jhiska 
fujeks fõokd we;sjqfkd;a w;=re wdndO ke;s fï 
m%;sldr j,g fhduq ù iqjh ,nkak' Tng fï 
iïnkaOfhka oek.;hq;= fohla we;akï ug l;d 
lrkak' 
f;rejka irKhs' Tn ieug ksfrda.S iqjh'

fodïfma iqfka;%d iurùr ñh' 076 017 4441 

/lshdjla lr .kak neßj uu wirK fj,hs 
ysáfha'

uf.a jhi wjqreÿ 48la fjkjd' ug oKysia 
wdndOhla ksid wúÈkak" /lshdjla lr.kak 
nerejhs ysáfha' lSm ;eklska fnfy;a .;a;d' 
ikSm jqfKa keye' uf.a wïud mÈxÑf,d bkafk 
ysUqgdfk' wïudf.a Wmfoia wkqj uu fï 
idhkfhka m%;sldr .;a;d' fkdkj;ajd jdr 3la 
idhkhg iyNd.s jqKd' yßu i;=gqhs' oeka ug 
myiqfjka weúÈkak" /lshdj lr.kak fyd|gu 
mq¿jka' 

ug lshkak ;sfhkafka ;reK jhfiaoSu fï jf.a 
wndOhla we;s jqfKd;a blaukskau fï idhkfhka 
m%;sldr wr.kak id¾:lj iqjm;a lr.kak lsh,' 
fudlo id¾:l m%;sldr ,nd .ekSfuka Tng 
jhig hdfï§ we;sjk wmyiq;djka wju lr 
.ekSug jf.au úúO wdOdrl fyda nia;u mjd 
mdúÉÑh wjYH fkdfõú' 

jrldfmd< iqcd;d uy;añh'

fjolu jf.au fyolu;a ug iqjm;a fjkak 
úYd, Yla;shla jqKd'

udi 6lg fmr f.orÈ u,a fmdaÉÑhla biaiqjdu 

ug oekqkd fldkao weÿkd jdf.a' fy,fjkakj;a 
neßj f,dla jqKd' udj f.org .;af;a 
lSmfofkla Wiai,hs' wiSñ; fõokdjlska w~ 
w~d ysáhd' úfYaI{ ffjoHjrfhl=g fmkakqjd' 
mÍlaId lr,d n,,d MRI tlla lrkak;a" 
Y,Hl¾uhla lrkak fjhs lsh,;a lsõjd' tajdg 
wêl uqo,la hk nj oek.;a;d' fï ksid uu 
mdúÉÑhg fõokdkdYl .;a;d' hï iykhla 
oekqkka fõokdj iy ysßh wvqjqfKa kE' ysUqgdfka 
i,au,a Whfka wms okak flfkla ;uhs uu fï 
iqj ue÷rg tlalf.k wdfj' 

idhkfha§ mßlaId l< ta uy;d frda.h .ek 
m%;sldr yd wjYH ish¨u Wmfoia § m%;sldr l<d' 
uq,a Èk fofla § t;rï iqjhla fkd,enqK;a 
m%;sldr wLKavj lrf.k .shd' Bg miqj l%u 
l%ufhka fõokdj iy ysßh wvqjqKd'  
keÕsg.kak;a mq`:jka jqKd' fldkaog Belt tlla 
oeóu È.gu lrf.k hdu jf.au mfriaiï ùu;a 
b;d jeo.;a nj ug oekqï ÿkakd' ug fjk 
;ekaj, jf.a wêl úhoula .sfh;a kE' ta jf.au 
ug ,enqKq by< id;a;=j ug uf.a frda.h iqjm;a 
lr .ekSug úYd, iyfhda.hla jqKd' udj iqmj;a 
l< ffjoH;=ud we;=¿ Wmldr l< ish¨ fokdgu 
uu msx fokjd' 

óf.dv §mud,s ñh'

wjqreÿ .Kkdjla ;siafia ks;r ks;r yefok 
fn,af,a iy Wrysfia fõokdjla ug ;snqKd'

ug Èhjeähdj;a udi 6la ú;r boka ;snqKd' 
jir .Kkdjlau ks;r ks;r iEfok fn,af,a yd 
Wrysi fukau Wrm;= m%foaYfha fõokdjla iEÿkd' 
fï ief¾ ta fõokdj b;du orekq úÈyg oekqkd' 
ta ú;rla fkdfõ" wf;a we`.s,s olajd ta fõokdj 
oekqkd' frday,a j,ska úúO idhk j,ska m%;sldr 
.;a;;a wvqjqfka kE' uu fï idhkh .ek 
oek.;af;a Bg miqjhs' uu .sh fndfyda ;ekaj, § 
ta whg uf.a f,fâ yßhg y÷kd.kak neßjqKd' 
ta jf.au fu;=uka jf.a ie,ls,af,ka mÍlaId 

lr,d ne¨fj;a kE' ,enqKq Wmfoia ms<smÈñka" 
kshñ; wdldrhg m%;sldr ,enqKq ksid fyd| 
iqjhla ,nd .ekSug yelsjqkd' MRI jf.a wêl 
úhoï hk mÍlaIK j,g fhduqù Y,Hl¾u 
lrkak tmd lsh, ;uhs ug lshkak ;sfhkafk' 

wo fjkfldg uf.a iqjùu ksid uu jf.au f.or 
yeufokdu;a i;=áka bkafka' oeka ug b;du;a 
ieye¨jla jf.au udkisl ksoyil=;a oefkkjd' 
uf.ka Tng f;dr;=rla wjYHkï fï wxlhg 
weu;=ula ,nd fokak' ia;=;shs' 0773152862

lvqfj, mÈxÑ iqÔjd ñh'

úfoaYhl§ m%;sldr l<;a ug iqjjqfka kE" fufy 
weú;a udfilska iqjjqKd'

uu l=fõÜ rfÜ fiajh lrmq flfkla' tfy 
jevlroa§ uu Èhjeähdj yd reêr mSvkhg 
fnfy;a wr.ksñkqhs ysáfh' tlojila tlmdrgu 
uf.a YÍrfh jï me;a; wm%d‚l jqKd' 
ke.sg.kak;a" weúÈkak;a neye' hám;=,a ysß 
jeá,d wäh ;shkak f;afrkafk;a kE" úisfjkjd' 
uu ta rfÜÈ úúO m%;sldr .;a;;a fyd| iqjhla 
,enqfka kE' ,xldjg weú;a fï idhkfhka 
m%;sldr .;a;d' udihla ú;r m%;sldr l<d' b;du 
fyd| iqjhla ,enqKd' ;snqKq wmyiq;d ke;sj .sh 
ksid fyd¢ka jev lrkak;a mq¿jka' kej; rg 
hkakhs bkafka' 

tï' l,Hd‚ ñh" 0756922470

idhksl f;dr;=re
Tn;a fujeks ixl+,;d j,ska fmf<kafka kï Tng 
id¾:l m%;sldr i|yd 468/10A" i,au,a Whk" 
ysUqgdk hk ,smskh orK ia:dkfha msysá ETON 
HEALTH CARE iqj fjo ue÷r m%;sldr 
uOHia:dkfhka id¾:l Wmfoia iy m%;sldr ,nd 
.ekSfï wjia:dj we;' oYl .Kkdjla mqrd oyia 
.Kka frda.Ska iqjm;al< m%;sldr l¾hfha ksr; 
foaYudkH" ffjoHY+ß fla'tï' rxð;a uy;df.ka fï 
iïnkaOfhka id¾:l Wmfoia yd m%;sldr ,nd. 
yelsh' 
Google map ys ETON HEALTH CARE iqj 
fjo ue÷r, Salmal Uyana, Hubutana. fiùu 
Tiafia by; ,smskh ork m%;sldr uOHia:dkh 
uOHia:dkh fj; myiqfjka <Õdúh yelsh' tfukau 
0771893001$ 0764802302 hk ÿlr:l wxl 
Tiafia jeäÿr f;dr;=re ,nd.; yel' meñŒug 
fmr Èkhla fjkalrjd .kak' 

oeka oKysia wdndO j,g m%;sldr .kak 
,laI .Kka uqo,a kdia;s lrkak" 

fõokd úÈkak wjYH keye'

ld,hu ú|jk 
fuu frda. ;;ajh 

ksid wo fndfyda 
fofkla mSvd ú¢k 

;;a;ajhla ;uhs ;sfnkafka' 
fï ksid ;reK fyda ueÈúfha § 

fï jf.a fõokdjka wmyiq;djka 

සමා� ඩය�
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කරගැ�ෙ� අවකාශය� අපට ලැ��. ඇ� 

මවක සහ ඇ� පැටව� අතර ඇ�වන 

ෙදබස� ෙලස රචනය � එම ක� ෙපෙළ� 

පාස� ෙපළ ෙපා�� ඉව� ෙකාට �� ෙමම 

ප� ක�ඩය අපට තාම� මතකය.

ඇ� පැටවා:

නායකයා අෙ� මළා ෙ�ද? 

දැ� ෙදපා ස�� වට� ���

��වද අ�ෙ� ෙපාරකාෙගන ඇ�

ව�ෙ� ෙලා� ගලවා ග��

ම� ඇ��න:

�� සරණ� ම� ෙද� සරණ� ම�

ම�� ගෙ� සරණ� පත�

ෙදපා ස�� ඔය ආර�ෂාවට

ර� ෙක�ෙද� ඕවා බ��

අප රෙ� පාර�ප�ක ජන ��වාසයට 

අ�ව ෙමම අ� ෙක� අ� පළඳනා ෙලස 

බැ�ෙම� ග්රහ අපල �� කරගත හැ�ය. නව 

ග්රහය� ෙකෙර� ��වාසය� නැ� ෙවන� 

රටවල ජනතාව ෙ�වා අෙ� පළ��ෙ� ෙපා� 

ආර�ෂක පළඳනා (Amulet) ෙලසය. 

න�� �ග�ගා� ෙනා� ��ස� 

ෙලාකයට අය� සෙත�ෙ� මළ �ත්රා ආ� 

අපද්ර� ෙ�ම අෙ�ක�ධ �ෂ�ජ තැව�ෙ� 

පහ� අවකාශය� ස�ත ෙමම අ� ෙක� 

පළඳනාව�� ආර�ෂාව� සැලෙස�ෙ� 

ෙකෙ�ද ය�න �තාගැ�මට අ��ය. 

ව�ගෙ� ඇ� ෙක�ව�� සැබෑ ආර�ෂාව� 

සැලෙස�ෙ� න� ඒවා �වභා�කව ��� අ� 

ඇ�� ෙමවැ� ෙශාච�ය අක� මරණවලට 

ල�ව�ෙ� ෙකෙ�දැ� ��ව�� ෙනා��ම 

��මය�.

ඇතැ� ස��ෙ� ශ�ර ෙකාට� ආර�ෂක 

පළඳනා ෙලස ශ�රෙ� පැළ�ම ��වරට 

��ෙකාට ඇ�ෙ� වනචා� ෙගා�කය� ���. 

ඒ බව මානව ��ා�මකව සනාථ � �ෙ�. 

ප�ව එම ���ද ��ටාචාර සමාජය �ළටද 

ස�ෙ�ෂණය � �ෙ�. රත්ර� ආ� ෙලාහද 

එ�ෙකාට තනන ලද ��ධ ස�ව ෙකාට� 

ස�ත ආර�ෂක පළඳනා ෙ� වන�ට එම 

ෙලාහවල ව�නාකම ෙම� ��ප �ණයක 

�ලට අෙල� ෙකෙ�. අප එෙ� �වද ෙමම 

ඇ� ෙක� පළඳනාව�� ආර�ෂාව පැ� 

ෙලාක ප්රකට ��ගලෙයාද ���. ෙහාංෙකාං 

ස�භවය�� �� ෙලාක ප්රකට ඇම�කා� 

සට� න�ෙව� වන බෲ� � එෙ� ප්ර���ෙ�ම 

අ� ෙක�ව�� �� ආර�ෂක පළඳනා පැළ� 

ෙලාක ප්රකට ච�තය�. එෙහ� 1973 වසෙ�� 

හ�� ෙරාග ත��වය�� �ය�ය ඔ�ෙ� 

මරණයට සැබෑ ෙ��ව තාම� අනාවරණය � 

නැත. �යයන �ට බෲ� �ෙ� වයස අ��� 

���න�. 

අ�ලා��� සාගරය හරහා �ව�යානය� 

පදවාෙගන �ය ඇ��යා එ�හා� ��වන 

�යවෙ� �ල ෙලාව �ව�� කා�තා 

�රව�ය�. ඇයද ෙ� අ� ෙක� පළඳනා 

ෙකෙර� දැ� ��වාසය� තබා �� 

තැනැ��ය�. එෙහ� 1937 � ෙලාක �ව� 

සංචාරයක ෙයෙද�� �� ඇය ��බඳව 1937 

�� 02 �ට ෙ� �යන ෙමාෙහාත ද�වා ��� 

ෙතාර�ර� නැත. අවස� වශෙය� �යැ�ෙ� 

ඇය පැ��� සාගරයට ඉහ�� �යාසර 

කර�� �� බව පම�. ඇ��යා �යයන�ට 

ඇෙ� වයස අ��� හත�හ�. 

ෙමබ� ක�� ෙගා�ෙකාට ෙපා� 

සමාෙලාචනයක ෙය�ණෙහා� ඇතැ��ට අ� 

ෙක� ආභරණ පැළ�ෙම� ලැෙබන ආර�ෂාව 

ෙකෙ� ෙවත� �ෙබන ආර�ෂාව� නැ��මට 

ෙ��ව� බව ෙබාෙහා�ට අනාවරණය �මට 

බැ�කම� නැත.

අ� ව�ගෙ� ෙක�ව�� ෙම�චර ආර�ෂාව�
ලැෙබනවාන�, ඒවා �වාභා�කව ��ට� 
අ�ඇ�� ෙ� තර� අවාසනාව�ත ��යට 
��� ��� �යය�න ��ව�ද? 

බෲ� � ප්ර���ෙ�ම අ� ෙක� පළඳනා 
පැළඳ� ෙකෙන�. න�� අ��� 33 � 

��� ඔ�ෙ� හ�� මරණයට ෙ��ව 
ෙමෙත� �වැර�ව අනාවරණය � නැහැ 



දැ��ම�

092022 අෙගා�� 10 වන බ��

   Y%S ,xldjg úfoaY fma%IK .,d tau by< 
kexùug fukau furgg fma%IK heùfï§ 
úêu;a fma%IK ud¾. Ndú;h Èßu;a lsÍug 
Y%S ,xld uy nexl=j ^CBSL& y÷kajd § we;s 
jevigykg iydh fjñka furg m%uqL;u 
mqoa.,sl wxYfha nexl=j jk yegka keIk,a 
nexl=j úfoaYhkays /lshdj,g hk Y%S 
,dxlslhskag yd Tjqkaf.a mjq,aj,g m%;s,dN 
,nd §ug fhdackd l%u Èh;a lrkq ,nhs' 
ixl%u‚l Y%ñlhska yd Tjqkaf.a mjq,aj, 
hymeje;au iy;sl lsÍu Wfoid úfoaY.; 
Y%ñlhskaf.a iy Tjqkaf.a mjq,aj, uQ,H yd 
iudÔh wjYH;d ms<sn| ie,ls,su;a fjñka 
HNB úfoaY fma%IK fiajdj yryd rg i,a,s 
tjk .kqfokqlrejkag i;sm;d 
,laIm;sfhl= ùug wjia:dj i,id §ug 
úfYaI Èkqï we§fï jevigykla ls%hd;aul 
lrhs' ta wkqj oekgu;a Èjhsk mqrd msysá 
HNB YdLd yryd ,laIm;shka úYd, .Kkla 
ìyslr we;'

j;auka w¾nqoldÍ ;;a;ajh ;=< ck;djg 
;u iqmqreÿ Èk p¾hdj .; lsÍu jvd;a 
wNsfhda.d;aul jk w;r mj;sk bkaOk 
w¾nqoh fya;=fjka ;u wjYH;d bgqlr 
.ekSu Wfoid ;ekska ;ekg .uka lsÍu o 
myiq fkdfõ' fuu mSvdldÍ ;;a;ajh 
yuqfõ úfoaY.; YS% ,dxlslhska furg 
fjfik ;u wdor‚hka fj; tjk rg 
i,a,s ,nd .ekSug nexl=j fj; meñŒug 
mjd wmyiq ;;a;ajhla Wodù we;' fuu 
;;ajh f;areï.;a HNB ;u 
mdßfNda.s;hskag iyk ie,iSu Wfoid 
Call& Credit kñka iqúfYaIS fiajdjla Èh;a 
l, w;r ta yryd nexl=jg weu;=ula ,nd 

§fuka Tng ,efnk wxlh ^reference 
number& uÕska úfoia.; Y%ñlhska furgg 
tjk úfoaY fma%IK ;u .sKqugu ner 
lrjd.ekSfï 
yelshdj we;' 

´kEu 
wjia:djl ;u 
mdßfNda.slhska 
fj; by<u 
fiajdjla 
ie,iSu 
fjkqfjka wem 
lem ù isák 
HNB fujr;a 
Call & Credit 
fiajdjg 
wu;rj 
Èjhsk mqrd 
msysá 256 la jk mdßfNda.sl tall iy 
ATMs yryd mdßfNda.slhskag myiq" 
ld¾hlaIu yd iqyoYS,S fiajdjka 
mdßfNda.slhska fj; msßkukafka ish 
lemùu ;jÿrg;a ikd: lrñks'
HNB ys úfoaY fma%IK ,nkakka 
y÷kdf.k Tjqkag ;Hd. msßkeóug 
nexl=j úiska Èkqï we§ula Èh;a l< w;r 
tu Èkqï we§u yryd oekgu;a ukakdru" 
lvqfj," lhs;ä" lka;f,a yd lgq.iaf;dg 
wdÈ Èjhsfka kka foiska nexl=j 
,laIm;shka ìys lsÍug iu;aj we;' fuu 
Èkqï we§u ;=<ska 2022 jir ;=<§ 
ch.%dylhska 52 fofkl= ìys lsÍug HNB 
wfmalaId lrhs' 

uE;l§ tu uqo,a ;Hd. Èkd .ekSug jrï 

,enQ ch.%dylhska w;ßka §¾> ld,hl 
mgka HNB lgq.iaf;dg YdLdj iuÕ 
.Kqfokq lrk mS'Ô' mqIaml=udr uy;d ;u 

i;=g fufia m%ldY 
lf<ah'

—uf.a ku mS'Ô' 
mqIaml=udr uu oekg 
jir .Kkdjl isg 
yegka keIk,a 
nexl=fõ lgq.iaf;dg 
YdLdj iuÕ .kqfokq 
lrkjd' uf.a ìß| 
úfoaY.;j /lshdjla 
lrkjd' weh ug i,a,s 
tjkafka yegka keIk,a 
nexl=j yryd' 
we;a;gu wo ug yßu 
i;=gqhs' fkdys;mq 

fudfyd;l re'100"000 l uqo,a ;Hd.hla 
,enqKd' fï jf.a wd¾Ól w¾nqohla mj;sk 
ld,hl fujeks uqo,la ,nd§u .ek 
yegka keIk,a nexl=jg uu fnfyúka 
ia;+;sjka; fjkjd' ta jf.au fujeks 
úYajdikSh nexl=jla yryd rg i,a,s 
f.kajd .ekSug ,eîu .ek jf.au wm 
fj; ,efnk iqyoYS,S iy ld¾hlaIu 
fiajdj .ek wmsg i;=gg m;afjkjd' 
yegka keIk,a nexl=j yryd nexl= 
lghq;= isÿ lsÍfï§ äðg,alrKhg 
uq,a;ekla §u yryd ld,h b;sß lr.kak 
mq¿jka jf.au th jvd;a ld¾hlaIuhs' ta 
jf.au nexl=j ksrka;rfhka úfYaI 
jevigyka Èh;a lrk ksid mdßfNda.sl 
wmg úúO wu;r m%;s,dN ysñlr .ekSug 

wjia:dj Wodfjkjd' ñka bÈßhg;a 
wLKavj yegka keIk,a nexl=j iuÕ 
.kqfokq lsÍug wms n,dfmdfrd;a;= 
fjkjd'˜ hkqfjka mqIaml=udr uy;d 
mejiqfõh' 

;jo fuu Èkqï we§u yryd ,laIm;sfhl= 
ùug jrï Èkd.;a ukakdrfï tia' udß' 
uy;añh fufia mejiqjdh' uu Ôj;a 
fjkafka ukakdrfï' uf.a orefjda fokakd 
Ôj;a jkafka úfoaY.;j' Tjqka ug miq.sh 

jir 10 mqrdjg uqo,a tjkafka HNB yryd 
muKhs' taflka uu;a uf.a wks;a <uhskq;a 
wfma wjYH;d imqrd .kakjd' ug 
yÈisfhau HNB fj;ska ÿrl;k weu;=ula 
,enqkd' tys ks,Odßfhla ug lsõjd ug 
uqo,a ;Hd.hla ,eì,d ;sfhkjd lsh,d' 
th ug woyd.; fkdyels ksid ud ta 
ms<sn|j úia;r weyqjd' ta wkqj ;uhs ud 
oek.;af;a ug ienúkau remsh,a 100"000 
l uqo,a ;Hd.hla ,eî we;s nj' fuu uqo,a 
;Hd.h ,nd §u .ek HNB yg ud 
ia;+;sjka; jkjd'

HNB yryd uqo,a tjd jir mqrdjgu i;sm;d re 100,000/- 
ne.ska uqo,a Èkd .kak'

yegka keIk,a nexl=fõ úfoia fma%IK yryd
ch.%dyS .kqfokqlrejka 27 fofkl= ,laIm;shka lrhs'

ෙවන� �ං�ෙ� ෙර� ෙසාදලා, 
ඇ�� මැදලා ෙද�ෙ� ���කා. 
ඒ� එ� ��ට� ෙ��� එක� �ණා. 
අසා�ථක �වාහය� ඇ� මෙනා��ා 
උපෙ�ශකෙය� සා�ථක �වාහයක 
රහස ��බඳව කළ ෙ�ශනය� �ං� 
බබලා. ඊටප�ෙ� ඇය එ� සඳහ� 
අ�දමට ෙගදර වැඩ කළා. � ��� 
එෙ� �ය �ක� වැඩසටහන� 
ෆෙලා කරලා ��� නැ� ෙපා� 

ස�ෙබාලය� අ�සා�ථකව හැ�වා. 
��බත� ෙනාවන ‘ෙබ� බත�’ 
ඉ�වා. ෙලා� මහ��ය�� ෙර� 
ෙ��ෙ� ෙවා�� මැ�� එකට ෙර� 
�ලා. යහප� ��ය� ෙව�න ඇය 
වැඩ ෙගාඩ� ඉවර කළා.

“ෙහට වැඩට ය�න ෙර� ම��න� 
ඕනෑ.” ���කා ඇය අසලට 
පැ��ෙ� ඈ�� අ���.

“නෑ! නෑ! අද මම� ෙර� ම��ෙ�.” 
�ං� පැනලා ��නා.

“ඕන ම�ල� කරග�නවා.” 
���කා ඉව� �ෙ� හැම කට��ම 
�නාෙස��.

තව� ෙමාෙහාත�� �ං� 
���කා ළඟට ආෙ� සා�ථක 
�නහව� පා�නට අසා�ථක 
උ�සාහය� ග���. ඇෙ� ��ණ 

ෙබ�ෙවලා!

“ෙමාකද �ෙ�?” ���කාෙග� අරගලකා� 
ප්ර�නය�.

“අර ඔයාෙ� අ��ම අ�� ෂ�� එෙ� 
අ��ම අත... අෙ�! ම��� මෙ� අ�� 
���ණා. කම� නෑ, මං ෙමානවාහ� කර�න�.” 
�ං� සෑ� �� එෙක� හැට හතෙර� එක� 

දැ�මා. ���කාෙ� ෙදෙන� 
නළෙ�!

තව� පැය�� පමණ �ං� 
පැ��ෙ� බ� එෙ�� ආසනය� 
ලැ�ණාට� වඩා ස���.

“වැෙ� ෙගාඩ! ෙ�....�.” ඇය 
ක�ස අත ෙප��වා.

ක�ස අෙ� ���ණ 
සල�ණ�ව� නෑ! ���කා කරකවා 
අතහැ� ගාන�!

“ෙ�ක කෙ� ෙකාෙහාමද අෙ�?”

“�...�ටං වැඩ� කළා ඒ�!” �ං� 
ෙතාෙ�� �ණා.

“ෙමාක�ද �...�ටං බ���ෙචා 
�...�ටං වැෙ�?” ���කාෙ� 
ෙදෙන� ෙ�ඹ ෙග� ස��.

“අර ඔයාෙ� ෙ� වෙ�ම අ�� 
ක�සය� ��බා ෙ�ද ෙව�� 
එකකට අ��න ෙගන�ලා?”

“ඔ�.”

“���ණ ක�ස අත අ�� කරලා, 
ඒ අ�� ක�ෙ� අත� ගලවලා, 
���ණ අත ෙව�වට එතන �යලා 
මැ�වා. ෙකාෙහාමද මෙ� ෙමාෙ�?” 
�ං� �ෙ� ජයග්රා� �ල��.

���කාට ‘��’ ගෑ�ණා.

සංඛ සඳ�ව�
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��ල�� ගෑ� ����� 
ගානවට ත��ම ���ධ 
�� ෙකෙන�. ඔ� ����� 
ගාන කා�තාව�ෙ� ෙතා� 
����ව�. හැබැ� අද 
��ය න� ම��සයට ඒ රෙ� 
හැම කා�තාවකෙගම ෙතා� 
��ච�න ෙවනවා

හැ

මතැන�ම නැ� �ණ� අ� 

ද�න කාෙල ඉඳලා ෙගාඩ� 

තැ�වල� ගැහැ��ට 

ලැ�ෙ� �ඩ�මෙ� සැල��ෙ�. ෙ�ක� 

එෙහම කතාව�. ඇම�කාව පළ� වරට 

මැ�වරණය� පැවැ��ෙ� 1788�. හැබැ� 

කා�තාව�ට ඡ�ද බලය ලැ�ෙ� නැහැ. 

ඉ�� ඒ ෙවලාෙ� ඡ�ද අ��ය ලබාග�න 

ඇම�කාෙ� ගෑ� උද�ය අරගල කළා. ඒ 

ෙව�ෙව� 1912� කා�තාෙවා දහ� ගණන� 

එක�ෙවලා �ෙ�යා��වලට පා ගම�� 

�යා. ෙ� පා ගමෙ� සංෙ�තය �ෙ� 

ෙමාක�ද ද�නවද? ර� �����.

“ඡ�ද බලය ලබාග�න සට�කරන 

ගෑ��ට ර� �����වලට වඩා ෙහාඳ 

සංෙ�තය� �ෙයනවද? ෙමාකද ����� 

�ය�ෙනම ගෑ��ටෙ�.” පා ගමෙ� 

ඉ��ෙපළ සාමා�කාව� �� ෙරච� 

ෙෆා�ඩ� ඒ සංෙ�තය ගැන මා�ට ��ෙ� 

එෙහම. එෙහම බැ�වම ඉ�සර ඉඳලම ගෑ� 

��වල ����� ගැන ෙලා� ආදරය� 

��ලා �ෙයනවා.

ෙ�ක� එකක ප්රධාන අංගය ��යට 

සැලෙක�ෙ� �����. ෙවන ෙ�ක� 

ෙමා��ම නැ�ව �ණ� �ණ  ඔපම�ට� 

කර�න ෙතා� ආෙ�පෙ�කට ��ව�. 

ෙමානා ෙනාගෑව� එ�පහ�යට බ�නෙකාට 

����� ��ට� තවර�න ලලනාෙවා 

අමතක කර�ෙ� නැ�ෙ� ඒකෙ�. හැබැ� 

�ෙතා හැම �����  පාට�ම, ව�ගය�ම 

හැම ෙකනාටම ගැලෙප�ෙන� නෑ. 

ෙනාගැලෙපන ෙතා� ආෙ�පනය� ගෑෙවා� 

ඉ�� �ෙයන ල�සන� ඉවර�. ට�ෙකටම 

ගැලෙපන ෙතා� ආෙ�පනය� ෙතාරග�ෙ� 

ෙකාෙහාමද �යලා කතා කර�න ��ෙ� 

ඒක�.

අ� අද පා��� කරන න�න ����� 

ෙසායාග�ෙ� ක�ද �යලා සඳහන� නැහැ. 

හැබැ� ෙම�වා �ං� ��� ��යට 

හදලා �ෙය�ෙ� �ෙකා�ල�ත 

ජා�ක ෙල� ���. එතෙකාට 

����� �ර කැර�ලා ඉහළ 

පහළ යන තාෙලට හදලා 

�ෙය�ෙ� එංගල�ෙ� ෙ��� 

බෲෙනා. එෙහ ෙමෙහ අරෙගන 

ය�න පහ�වට ����� �� 

හැ�වට ගෑ� අ� ෙ� ෙදපළට 

��� කර�නම ඕෙ�.

හැබැ� �ෙරාපෙ� �� �ජක 

කා�ෙඩට ����� ගැන 

පැහැ�ම� ��ෙ� නැ��. 

ෙතා� පාට කර�ෙ� ය�ෂයා 

එ�ක සංස�ගෙ� ෙයෙදන 

කා�තාව� �යල� ඒ අය 

��වාස කරලා �ෙය�ෙ�.

20 වැ� �යවෙ�� ����� හ��වලා 

�ෙය�ෙ�  �ං�ක�වෙ� සංෙ�තය� 

හැ�යට�. ඒ �සා ����� ආෙ�ප 

කරන කා�තාව�ව ග�කාව� ��යට 

හ��වලා. ��� උද�ය එෙහම� ඉ�� 

ගෑ� ෙතා� පාට කරනවට කැම� නැහැ�. 

ගෑ� ළමෙය� ����� �ක� ගාන එක 

��ස�ෙ� නැ� උද�ය අදට� ඉ�නවා. 

‘ම� ෙප�වල පාට ගෑෙ� ඇ� ��මැ� 

ෙදෙතාෙ�’ �යලා අර �ං�වක� �ය�ෙ�.

��ල�� ගෑ� ����� ගානවට ත��ම 

���ධ �� ෙකෙන�. ඔ� ����� ගාන 

කා�තාව�ෙ� ෙතා� ����ව�. හැබැ� 

අද ��ය න� ම��සයට ඒ රෙ� හැම 

කා�තාවකෙගම ෙතා� ��ච�න ෙවනවා. 

ෙමාකද ����� ෙනාගාන ගෑ� ෙහායන 

එක දැ� ක� �ක ෙහායන ගාන�ෙ�.

1940 ෙව�� කා�තාව� න� ����� 

ගා�නම ඕෙ� �යලා මතය� ඇ�ෙවලා. 

ඔය කාෙ� ����� ෙනාගාන අය මාන�ක 

ෙරා�� නැ�ත� සම�ං�ක කා�තාව� 

�යලා සැක කළා�. ඒ �සා �����වලට 

අකමැ� අයට� ����� ගා�න �ණා�. 

ඊටප�ෙ� කාෙලක ඉ�� ඔය කතා ෙ�රම 

අකාමකා ෙවලා ����� �ය�ෙ� සාමා� 

�පලාව� ආෙ�පනය� බවට ප�ෙවලා.

ෙතා� ෙප� පාට කළාට ෙතා� ආෙ�පන 

ව�ග ගැන ෙගාඩෙදනා ද�ෙ� නැහැ. 

අව�තාවය අ�ව ෙතාරග�න ��ව� 

����� ව�ග ��පය�ම �ෙයනවා. ඔය 

අත�� බ�තරය� භා�තා කරන  ව�ගය 

තම� මැ� �����. ෙ� ව�ගය ඝන 

�� සහ  ���� ආකාරයට �ල� ග�න 

��ව�. මැ� ����� එක� ෙගාඩ� 

ෙවලා රඳවාග�න ��ව�. ෙ� ව�ගෙය� 

ෙතා�වලට ප���ණ ෙප�ම�� ලැෙබනවා. 

හැබැ� මැ� ����� ෙතා� 

�යැෙළ�න ෙ��ෙවන බව� 

�ය�න ඕෙ�.

ඊළඟට �� සහ සැ�� 

�����. ෙ�වෙ� ෙදෙතා� 

ෙතතමනය කරන �ට�� ව�ග 

අඩං��. ඒ �සා ෙදෙතා� 

පැ�ම, �යැ�ම වෙ� ගැට� 

�ෙයන අයට වඩා ෙහාඳ�. 

හැබැ� ෙ� ව�ග වැ� ෙවලාව� 

�යාග�න බැහැ.

තව �ෙයනවා �� ����� 

�යලා එක�. ෙ�ශ ��පණ 

කට��වලට වැ� වශෙය�ම 

ෙයා�ග�ෙ� ෙ� ජා�ය. 

ෙතතමනකාරක අඩං� �සා �� ����� 

ව�ග �ය� ෙදෙතා�වලට� ෙහාඳ�.

�ෙලා� ����� �ය�ෙන� ෙගාඩ� 

කා�තාෙවා කැම� ����� ව�ගය�. 

ෙ�වා ඇෙලන ���. ��ෙසන සරා� 

ෙදෙතා� �ගළ� අව� න� ෙ� ව�ග  

ෙහාඳ�. හැබැ� ෙ�ක� ෙගාඩෙවලාව� 

�යාග�න අමා��. ෙගාඩ� ��� 

ෙතා� �වළ� �ෙයන කා�තාව� 

න� �ෙලා�ව�� ෙතා� �ශාල කරලා 

ෙප�ව�න ��ව�. 

ඊළඟ එක ���. ෙ�ක ගෑවම ����� 

ගාලද නැ�ද �යලා ෙහායාග�න 

බැ�තරමට ෙප�ම �වභා�ක�.

ඉ�� අව�තාවය අ�ව ෙ� ව�ගව�� 

����� ෙතාරග�න ��ව�.

හැබැ� මතක �යාග�න ෙ� ෙමාන 

ව�ගය ග�ත� ඒවෙ� පාට හෙ� පාටට 

ගැලෙපනවද �යලා බලන එක ෙබාෙහාම 

වැදග�.

ෙතා� ආෙ�පනය� ෙතාර�න �යාම 

����� �ක� මැ�� ක�ව ළඟ ගාලා 

බල�න �යලා සමහ� උපෙද� ෙදනවා. 

ෙ� තැ�වල සම එක සමාන නෑ. ඒ �සා 

ෙතාෙ� ගාන ����� අෙ� ගාලා බලන 

එක බ�ල�ට ෙල� ෙපා� ෙද�නා වෙ� 

වැඩ� නැ� වැඩ�. ෙමෙහම කර�න. 

ෙතා� ආෙ�පන �ල� ග�න යනෙකාට 

ෙතා� ආෙ�පන ෙනාගා ෙව� ��� �ක�� 

අරෙගනම ය�න. ප�ෙ� �����වල 

සා�පල ඉ�ලෙගන ෙතා�වලම ගාලා බලලා 

ෙතාරග�න.

ෙකා�ෙවෙල� අ� ග�න ඕෙ� ෙතාෙ� 

පාටට �යවර� හ� ෙදක� හ� ඉ�සර�� 

�ෙයන පාට. පැහැප� සම� �ෙයන 

ෙකෙන�ට ෙගාඩ� අ�� ෙතා� ආෙ�පන 

ගැලෙප�ෙ� නැහැ. තද ව�ණ සහ ලා 

ව�ණ අතර �ෙයන පාට තම� ඒ අයට වඩා 

���. ලා ෙරාස, ෙකාර�, ��, ෙරාස, �� 

ව�ණ� �� ෙකෙන�ට ගැලෙපනවා.

ලා ��� සම� �ෙයන ෙකෙන� න� 

ෙරාස, ෙබ� ව�ණ, ෙච� ෙර� වෙ� ව�ණ 

ගැලෙපනවා.

තරම� අ�� සම� �ෙයන ෙකෙන� න� 

ෙරා� ෙකාල�, තද ෙරාස, තද ර� වෙ� 

ව�ණ ෙහාඳ�. හැබැ� ද� සහ තද ��� 

න� ගා�නම එපා. එතෙකාට ෙගාඩ� තද 

පැහැ� සම� න� ��� ව�ණ, ද�, �ල� 

ව�ණ, කැරම� ව�ණ වෙ� ව�ණ ෙහාඳ�. 

��� ෙතා� �ෙයන ෙකෙන� න� 

ෙගාඩ� තද පාට ගා�න එපා. එතෙකාට 

ෙතා� තව� ���වට ෙ�නවා. ඒ වෙ�ම 

ෙලා� ෙතා� �ෙයන ෙකෙන� න� ෙගාඩ� 

ලා පාට ගා�න එපා. එතෙකාට ෙතා�  

ෙලා�වට� ෙ��ෙ�. 

����� එක හ�යට ආෙ�ප කරන 

හැ� දැ� බල�. ෙතා� පාට කර�න ක�� 

ද� ���ව� අර� ෙදෙතා� ���වට 

මැදග�න. �ය� ෙදෙතා� �ෙයන 

ෙකෙන� න� ����� ගා�න ක�� 

��බා� �ක� ගාලා �නා� පහ� ඉඳලා 

����න. එතෙකාට ෙතා�වල ෙතතමනය 

පව�වාග�න ��ව�.

මැ� ආෙ�පන ගානවා න� ���ම 

�� ල�න� එක�� �� ෙදෙතාලම 

පාට කර�න. එතෙකාට ෙහාඳ �මාව� 

ලබාග�න ��ව�. ����� ගානෙකාට 

�ෙර�ම ගානවට වඩා �ං� ෙ�ක� බ්ර� 

එක� පා��� කර�න ��ව� න� �� 

එකට වැෙ� කර�න ෙ���.

ෙදෙතා� මහතට ෙප�ව�න ඕෙ� න� 

����� ගා�න ක�� ෙදෙතා�වලට 

ෙබාෙහාම ��වට ප�ඩ� �ව�පය� 

ආෙ�ප කර�න. ඒ වෙ�ම තම� 

ෙකා�ම ෙවලාවකව� ඇ�ෙ� පාටට 

ෙතා� ආෙ�පන ගා�න එපා. ඒෙක� 

��දර ෙප�මකට වඩා සැර ෙප�ම�� 

ලැෙබ�ෙ�.

ෙහාඳ �මාව� ලබාග�න �තාෙගන 

සමහර අය ����� ගෑව�� ප�ෙ� ෙතා� 

එකකට එක� තද කරනවා. ඒෙක� ෙව�ෙන 

ගා� ����� �ක කඩෙතා� ෙවලා ඉ� 

ඇෙඳන එක. ඒ �සා ����� �ෙල�� 

කර�න ෙ�ක� බ්ර� එක� ෙයා�ග�න.

මැ� ව�ගෙ� ෙතා� ආෙ�පන ඉව� 

කර�න �ක� අමා��. වැ��� �ක� හ� 

ෙපා�ෙත� �ක� හ� ගාලා �ක ෙවලාව� 

�යනවා න� ඒවා පහ�ෙව�ම ඉව� 

කර�න ��ව�.

කා�තාවකට ��ත කාෙ�� ����� 

�ෙලා හතර පහ�ම කැෙවනව�. ����� 

හද�ෙ� ඉ�, ඔ�� ෙත�, ෙකාෙකාවා බට�, 

ඛ�ජ ෙත�, ෙපෙට්රා�ය�, ලැෙනා�� වෙ� 

ෙ� ව��. හැබැ� ලාබ අෙ��ෂාෙව� 

ෙතා� ආෙ�පනවලට ඊය� �ශ්ර කරන අය� 

ඉ�නව�. ෙමාළය හා ව�ග� ආ�ත ෙරාග 

හටග�න ඊය� ෙ�� ෙවනවා. ඒ �සා ෙතා� 

ආෙ�පන �ල� ග�නෙකාට ප්ර��ය ගැන� 

�ත�නම ඕෙ�.

ගැහැ� 
ෙතා� පාට 
ෙනාකර�ෙ� 
සම�� ��දද
මාන�ක 
ෙරාගය� ��දද

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��



112022 අෙගා�� 10 වන බ��

ර��කා �යනෙ�

ෙතාර�� - 
මහාචා� අෙශාක 

දංෙගා�ල 
(ෙ�රාෙද�ය 

��ව��ාලය)

w,s
l;d

ෙපරහර ගමෙ�� ෙකතර� 

ස��� සහ ෙ�ජ� ෙප�ම� 

ඇ�ෙත� �වද �ය�රාජා 

�� ගම� ෙහාඳ ෙහාඳ අඩ� 

අ�ල�ෙන�. එක අතකට 

එ� වරද�ද නැත. ෙපරහෙ� 

ගම� ග�නා ආකාරයට හැම 

ෙවලාෙ�ම හැ��ය �� යැ� 

��ය� නැහැ ෙනාවැ. 

ෙ� අ� හාදයා 

ලංකාවට ෙගන ආෙ� 

�යවඩන �ලෙ�වරයා 

සහ මහාචා�ය අෙශාක 

දංෙගා�ල �ය�මාරයට 

ෙගා� ප��ෂා කර 

බැ�ෙම� ප�ය. �ය�රාජා 

අය�ව ��ෙ� එරට දැව 

ෙදපා�තෙ���වට�. එකලද 

ඔ� මහ ගණංකාරෙය�. 

ෙ� මාස ��පය� දැව 

ෙදපා�තෙ���ෙ� රාජකා� 

කළ අතර ඉ�� මාස 

��පෙ� හ�රංකාරය�ෙ� 

��කාව රඟ දැ��ෙ�ය. 

කැෙ�ට ෙගා� අ�� අ� 

ඇ�� ක�� ඇදෙගන ඒම� 

�ය�රාජාෙ� රාජකා�යට 

ඇ�ළ� �ය. ඒ �ය�මාර 

දැව ෙදපා�තෙ���ෙ� 

�� ෙ�වාවට ෙයද�මටය. 

එ�සාමෙදා ලංකාෙව� 

�ය උද�ය �ය�රාජා 

ෙතාරාගැ�ම ගැන �ය�මාර 

දැව ෙදපා�තෙ���ෙ� 

�ලධා�� එතර� ස�ට� 

පළ කෙ� නැත. ෙකෙ� 

ෙවත� අවසානෙ� ෙහෙතම 

නැ� නැග ලංකාවට ආෙ�ය. 

ෙමරටට පැ��ෙම� 

ප� �න� �ය�රාජාට 

ර��කන - කෑග�ල මා�ගය 

ඔ�ෙ� මා�ගාවට පාගම�� 

යාමට ���ය. ගමනට 

සැරෙසන අව�ථාෙ�� ඔ� 

ඇ�ෙගා�වාෙ� ග්රහණෙය� 

�� ���. �ය�රාජා 

ජවස�ප�න ඇෙත� වන 

අතර ඒ වන�ට ෙහෙතම 

මද ��මටද ආස�නව 

��ෙ�ය. �ය�මාර 

කැලෑවල දැ� ෙස�ල� 

ඇතැ��ට ෙ� ෙ�ලාෙ� 

�ය�රාජාට ��ප� ව�නට 

ඇත. ඒ �සා ෙහෙතම 

��මනාෙ� එෙහට ෙමෙහට 

��ෙ�ය. ඇ�ෙගා�වා 

ප�පස ප�න�� ඔ� මරා 

දැ�මට උ�සාහ ග�ෙ�ය. 

ඇ�ෙගා�වා නවක ඇතාව 

පෙර�සමට බලාගත 

�� ෙ�ම තමාෙ� �� 

�කගැ�මද කළ ��ය. 

න�� ෙ� අනෙ���ත 

���ෙම� �යට ප� 

ඇ�ෙගා�වා මරණෙය� 

ෙ��මට හැ� ෙ�ගෙය� �ව 

�ෙ�ය. ඇතාද ෙනානව�. 

ගැල�මට මග� නැ� 

තැන ඇ�ෙගා�වා අසල 

�� ඔයකට පැ�ෙ�ය. 

�ය�රාජාද අතහැ�ෙ� 

නැත. ව�ර ��බඳ �ය� 

ගෑ� නැ� ඇතා �යට 

පැ�ෙ�ය. ඔ�ෙ� ඉල�කය 

�ෙ� ඇ�ෙගා�වා�. අවට 

�� ��� ඇ�ෙගා�ව� 

�ට මැ�හ� �ෙ� නැත. ඒ, 

�ය�රාජා නවකය� �ම 

�සා�, හැ��� රටාව ගැන 

�� අවෙබාධය� ෙනා�� 

�සා�ය. 

ෙමම ���ම වන�ට 

මහාචා�ය අෙශාක දංෙගා�ල 

��ෙ�ද එම �ථානයට 

�ටර 500� පමණ එ���. 

ඒ, ෙවන� අ�ෙය�ට 

ප්ර�කාර ලබාෙදන ගම�ය. 

���ම දැනග� මහාචා�ය 

දංෙගා�ල වහා එම 

�ථානයට �ෙ�ය. අෙන� 

ඇ�ෙගා�ව�ෙ� උපකාරද 

ලබාග��� ඇතාට ද�වැ� 

දැ�මට උ�සාහ ග�ෙ�ය. 

ෙ� අ� ��� ෙපාරෙය� 

ඇ�ෙගා�වා �වාල ලබා 

අසා� ත��වෙ� ප��ය. 

වහාම ඔ� කෑග�ල 

මහ ෙරාහලට යැ�මට 

�යවර ගැ�ණ. එසැ�� 

ෙරා�යා ෙයා�ෙක�ෙ� 

ශ�ාගාරයට�. හ�� 

ශ�ක�මයකටද ��ණ�මට 

ඔ�ට ���ය. මාස �නක 

පමණ කාලය� ඔ� 

ෙරාහ�ගතව �ට ෙකෙ� 

ෙහෙතම ස���ණ �වය 

ලැ�ය. ප�ව නැවත ���� 

රාජකා�යටම ���ය. එය 

දැනග� මහාචා�ය අෙශාක 

දංෙගා�ලට ඇ��ෙ� �ය 

���� ��ය�. 

ෙමම ���ෙම� ප�ව 

මහ�වරට �ය �ය�රාජා 

එතැ� �ට �ය� ෙපරහරවල 

ගම� කෙ�ය. ෙමවරද ඇසළ 

ෙපරහර මංග�ෙ� ඔ� 

ස���ව ගම� කර� ඇත. 

��ම ෙව�නට ෙදය� නැත. 

අෙ�ලාෙ� ෙමාන ෙමාන 

අඩ� ඇ��ව� ෙපරහැර 

ෙවලාෙ� �ය�රාජා 

ස���ය. 

ෙපරහෙ� උපාසක 
මගෙතාෙ� �ම�ක 

�ය�රාජා 
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�� කාෙ� මං බැඳලා 
ද�ෙව� ඉ�න අ�ෙම� �යලා 
කැ�ප� එෙ� කාටව� ��ෙ� නෑ. 
ඒ� ප�ෙ� හැෙමාම 
ඒක දැනග�තා

න

ව ෙයෟවනෙ� ��න ද� දැ�ය� �තන පතන ��ය �සා 

සමහර�ට ඔ��ට වැරෙදන තැ� වැ��. එෙහම නැ�න� 

වර�දග�න තැ� වැ��. සමහර ෙවලාවට ඔ��ෙ� 

��ත ස���ණෙය�ම කණ�ට ෙපරෙළ�න තර� ඒ වැර�� ප්රබල�. 

ෙදම��ෙයා දහ�� �ඳලා මහ��ෙවලා උග�වන ද�ෙවා �ර�ග 

ෙනා�තා ග�න සමහර ��� �රණ ��� අ��ෙ� ෙදෙගා�ල�ටම 

අඬ�න ��ධ ෙවනවා. එෙහ� ද�ෙවා වැ��ර ඉ�න රටක අ�ට ෙ� 

කතාව ඇ�ෙ� ද�� පළාෙත�. ඇය� වතාව� �ර ෙනාබලා ග� 

�රණය� �සා ��තය වර�ද ග�ත ත��ය�. වරද �ෙ� උස� 

ෙපළ �භාගය අත ළඟ ��ය� �වාහය� ��කරගැ�ම. ඉෙග�මට 

ඉතාම ද�ෂ දැ�ය� ෙව�ච ඇයට ඒ ෙමාෙහාෙ� ග� �රණය 

�සා ප�ෙ� ඉ�� �ෙ� ප�තැ�ම�ම �තර�. ඒ� ප්රමාද � ෙහා 

ඒ වැ��ද හ�ග�සග�න උන�� �ම තම� ඇෙ� �ෙ�ෂ�වය. 

අවසාෙ� ඇය නැව�ෙ� උපා�ධා��ය� ෙවලා. ප��ය� ෙකාළඹ 

��ව��ාලෙ� උපා� ප්ර�ෙනා�සවය දවෙස අපට ෙ� ත��ය 

�ණගැෙහ�� ඇය ද�ෙව� ඉ�න මව�. අ�ාපනය උගසට �යලා 

��� �වාහ ෙවලා ප�ෙ� �භාග �ය�න �යන එක ෙ� කතාෙව� 

ෙදන ආද�ශය ෙනා�ණ�, උ�සාහය ඇ�න� කර�න බැ� ෙදය� 

නැ� බව ෙ���ග�න ඇෙ� කතාව ඔබට උද� ෙ��. 

��ම ගෑ� ළමෙය� 
මෙ� කතාව න� 
ආද�ශයට ග�න එපා

අ� වය�� 
�වාහ ෙව�න න� එපා. 
එතෙකාට ඔබට ��ෙ� 
��දරම කාල මගහැෙ��

උස� ෙපළට A සාමා�ථ �න� ෙගන �� ��ාව� � ��� �යන කතාව

එතෙකාට උස� ෙපළ �ය�� ඔෙ� වයස �යද? ෙමාන 
අංශෙය�ද �භාගය ��ෙ�?

 එතෙකාට මට 24�. කලා අංශෙය� ��ෙ�. �ෂය� 

��යට �ංහල, ෙබෟ�ධ ��ඨාචාරය සහ ෙ�ශපාලන 

��ාව ෙතාරග�තා.

�වාහෙය� ප�ෙ� උස� ෙපළට ප�� යන එක එෙහම 
ප්ර�නය� �ෙ� නැ�ද?

 සමාජයට න� ඒක ෙලා� ���ව� �ණා. සමහ� 

�නා�ණා. තව� අය මෙ� පරාජය අෙ��ෂා කළා. 

උපහාසෙය� කතා කර� අය� ��යා. දැ�ද ඕවා 

කර�න මත� �ෙ� �යලා �ණටම අහ� අය� ��යා. 

හ� ෙපා� ��ස� මං ගැන ස�� �ෙ�.

 එතෙකාට ඔබට ද�වා ලැෙබ�ෙ� ෙකා� කාෙලද?
 ද�වා ලැෙබ�� මට වයස අ��� 20�.

උස� ෙපළ ප්ර�ඵල ෙකාෙහාමද?
 මට ‘ඒ’ සාම�ථ �න� එ�ක අ�රාධ�ර ����කෙ� 

14 වැ�යා ෙව�න ලැ�ණා. ඒ� එ�ක මට ෙකාළඹ 

��ව��ාලයට ය�න අව�ථාව ���ණා.

එ�චර ෙහාඳ ප්ර�ඵලය� ග�න ඔබ ෙගාඩා� කැප��� 
කර�න ඇ�?

 මං ෙගාඩා� පාඩ� කළා. ��ෂ� ප�� පවා �යා. ඒ 

ය�� සමහ� ද�වට �යලා ��ණා ‘අ�මලා ප�� 

යනවද?’ වෙ� කතා. මට ඕන �ෙ� කැ�ප� ය�න 

ෙනාලැ�ණ� උස� ෙපළ හ� සම�ෙව�න. ෙමාකද 

මං අසම� �ෙණා� මට �නාෙව�න ���� දතකට 

මැදෙගන ��ෙ�. මට මැ�ලා ෙප�ණා ඒ අය මට 

�නාෙවනවා. සමහර දව�වලට ද�වට ��ෙදන ගම� 

පවා පාඩ� කළා.

ද�ෙව� ඉ�න අ�ෙම� ��යට කැ�ප� යන එක 
අ�ෙයාගය� �ෙ� නැ�ද?

 ෙලා� අ�ෙයාගය� �ණා. අ� ෙහාමාගම හ�ෙය� 

ෙගය� පවා ��යට ග�තා. මං කැ�ප� ආෙ� 2018 

අ���ෙ�. �� කාෙ� මං බැඳලා ද�ෙව� ඉ�න 

අ�ෙම� �යලා කාටව� ��ෙ� නෑ. ඒ� ප�ෙ� හැෙමාම 

ඒක දැනග�තා. අ��ෙ� එයාල� මට ෙගාඩා� උද� 

කළා. සැ�ය� අ�පා� ෙහායලා බලලා මෙ� ළ��ම 

��යා.

ප��ය� ඔෙ� උපා� ප්ර�ෙනා�සවය ��ණා. ඔෙ� 
උපා�ය ගැන ��ෙවා�?

 මං අරග�ෙ� ප�� සාමා�ථය� එ�ක කලා �ංහල 

(අ�නධාරා) උපා�ය�.

උපා�ය ග�නෙකාට ඔබට� �වට� වයස �යද?
 මට �හ�, �වට නවය�.

දැ� ඔෙ� අනාගත සැල�ම ෙමාක�ද?
 ෙ� ෙවනෙකාට මං �වෘත ��ව��ාලෙ� �� අ�යන 

අංශෙ� ��ෙව� වසෙ� ඉෙගන ග�නවා. ඒක� 

ඉවර�ණාම ෙහාඳ ��යාව� කර�න බලාෙපාෙරා�� 

ෙවනවා.

ක��හ� ඔෙ� කතාව ආද�ශයට ග�ෙතා� ඒක හ�ද?
 මෙ� කතාව ක��� ආද�ශයට ග�නවට මං කැම� 

නෑ. ඒ� �ක� හ� ඉෙගනග�න අතෙ� �වාහ ෙව�න 

�ෙණා�, අ�ාපනය අතා��න ඒක ෙ��ව� කරග�න 

එපා �යලා මං �ය�න කැම��.

 

 ��ෙ� �හා �කමට ආප� හැ�ලා බැ�ෙවා� ඔබ 
ෙමෙත� ග�� ��� �රණ ගැන ප�තැ�ම� 
�ෙයනවද?

 ෙකාෙහ�ම නෑ. ෙමාකද මං දැ� උපා�ධා��ය�. �� 

��ාව�. මව�. ��ඳ�. ඒ හැමෙ�ටම වඩා මං අ�මෙ� 

�න ඉ�කර� �ය�ය�. ඉ�� ��ම ප�තැ�ම� නෑ. 

 අවසාන වශෙය� ෙද�න �ෙයන ප��ඩය ෙමාක�ද?
 මං වෙ� අ� වය�� �වාහ ෙව�න න� එපා. එතෙකාට 

ඔබට ��ෙ� ��දරම කාලය� මගඇෙර�.

�ව� එ�.ෙසන�ර�න

���ම ඔෙ� නම ��ෙවා�?
 මම ��� ම�ව��.

එතෙකාට ග� පළාත, ප�ෙ� ��තර එෙහම?
 මෙ� ගම මාතර ����කෙ� �තලගම බට�ර. ප�ෙ� 

ඉ�ෙ� අ�ම�, ආ���, අ�ක�, ම���. තා�තා න� 

නැ�ෙවලා.

පාස� කාෙ� ඔබ ෙමාන වෙ� ච�තය�ද?
 මං 10 වසරට යනක� �තලගම බට�ර මහා ��ාලයට 

�ෙ�. සාමා� ෙපළ කෙ� ක���ය ��මලමාතා �ංහල 

මහා ��ාලෙ�. ඒ කාෙ� ඉෙග�මට අමතරව ක�ක 

තරඟ, �වාද තරඟ, �ෙ�දනය, �ඩා එෙහම කළා. ක� 

�ං� එෙහම� �ය�න ��ව�. ප්රධාන �� නා�කාව 

ෙවල� ��යා.

ඒ කාෙ� �න දැ�ෙ� අනාගෙ� ක�� ෙව�නද?
 ��ව�ය� ෙව�න �නය� ��ණා.

එතෙකාට සාමා� ෙපළ ප්ර�ඵල එෙහම ෙකාෙහාමද?
 ‘ඒ’ සාමා�ථ පහ� සහ ‘�’ සාම�ථ �න� ග�තා. ඉං�� 

�තර� අසම� �ෙ�.

සාමා� ෙපළට එ�චර ෙහාඳ ප්ර�ඵලය� ��ල� උස� 
ෙපළ ෙනා�යා �වාහ ෙව�න ��ෙ� ඇ�?

 පාස� කාලෙ� ෙ�මය� ඕන ෙකෙන�ට �ෙය�න 

��ව�ෙ�. මට� ��ණා. අ�� එක ප��වල ��� 

අ��තර ගැ�� මනසට ෙලා�වට බලපාලා ��ණා. 

ඉ�� ��ෙ� ගැන ෙලා� අවෙබාධය� නැ� කාෙ� ෙ� 

හැමෙ�ටම �ස�ම ��යට සමහර ත��ෙයා �වාහය 

ෙතාරග�නවා. මම� ඒ අත�� ෙකෙන�.

�වාහ�� ෙකනා ගැන ��ෙවා�?
 එයා ස�ප� ජයර�න. �ද හ��ෙ� ෙ�වය කර�ෙ�. 

ගම අ�රාධ�ෙ�. එයා සමාජය �හා �වෘතව බලන 

සංෙ�� අදහ� �ෙයන ආදර�ය ෙකෙන�. ෙක�ෙය�ම 

��ෙවා� ඕනෑම ගැහැ�ය� ප්රා�ථනා කරන අ�දෙ� 

���ෙය�.

�වාහෙවලා අ��� පහකට ප�ෙ� උස� ෙපළ කර�ෙ� 
��ෙ� ඇ�?

 මං සාමා� ෙපළ කෙ� ෙගාඩා� ��කරතා එ�ක. ඒ 

කාෙ� අෙ� ෙගදරට ���යව� ��ෙ� නෑ.මම� මෙ� 

යා�ව� පාඩ� කෙ� ළඟම ��� ප��යට ���. ඉ�� 

එ�චර කැප�ෙම� ඉෙගනග�ත මට උස� ෙපළ �භාගය 

ෙනා��ම ස�බ�ධව ෙලා� කණගා�ව� ��ණා. 

ආදර�ය සැ�ෙය� ලැ�ණ� ��ෙ� ෙලා� ��තැන�, 

පරා�ත බව� දැ�ණා. ඒ එ�කම මාව තැනකට ෙ��න 

�� �ඳ� අ�මෙ� බලාෙපාෙරා�� ඉ� ෙනාකර� එක 

ගැන වරදකා� හැ�ම� ආවා. අ��� පහකට ප�ෙ� 

හ� උස� ෙපළ ��ෙ� ඒක�.



මට එයාලාෙ� �වා�ව ස��� එයාලා 

එ�ක ෙගව�න ඕන �ණ �සා මම� �ං� 

ෙ�ව� �ක� කළා. පැට�ට �වා�� 

�යලා දව� ෙවනක� ��ග�ෙ� නැ�ව 

මම ෙවන� වෙ�ම උෙද� ඇහැ�ණා. 

පැට��ෙ� කෑම ෙප��වලටම දව� කෑම 

ලෑ�� කළා. ෙමෙ� ෙබ�ෙතා ගැන මං 

ක�� ��යක� ��ෙ�, අ�න ඒ වෙ� 

මං ��ෙදනාටම උෙ�ට ෙබ�ෙතා �න� 

හැ�වා. අ�කලා ෙද�නා ඉ�ෙකාෙ� 

ය�� කෑම ෙග�ය�ෙ� නෑ. එයාලට 

ඉ�ෙකාෙල� දව� කෑම ලැෙබනවා. අයා� 

�තා �තර� ෙමා��ෙසා� එකට දව� 

කෑම ෙග�ය�ෙ�. ඉ�� මං ඒක ෙ��ව� 

කරෙගන ��ෙදනාටම ෙබ�ෙතා හැ�වා. 

ඒෙක� අ�කලා ෙද�නා තම� ෙගාඩා�ම 

ස�� �ෙ�. එයාලෙ� �වා�වට ඒ ��යට 

ල�සන එක� කළාම මට� ස���. 

උෙද�ම එයාලෙ� දව� කෑම ල�සනට 

හදලා ෙව�කරලා �ෙයන �සා මට� ඒක 
හ�� මනෙ��ද්ර

132022 අෙගා�� 10 වන බ��

ෙ� ෙගෙව�ෙ� ජපානෙ� ඉ�ෙකාලවල 

පළෙව� වාෙ� �වා�ව. න�� ය�� 

�යල� �ය�ෙ�. න�� �ය�ෙ� ��ම 

කාෙලට. ෙ� දව�වල ෙමෙ� උ�ණ�වය 

ෙස��ය� අංශක 39 ��� ෙව�න යනවා. 

අෙගා��ෙ� ර�ෙ� ෙගාඩා� වැ��. ඒ 

�සා ෙ� තම� පාස� �වා� කාලව�� 

ලැෙබන �ගම �වා�ව. එෙහම� නැ�න� 

Summer Vacation එක. 

ද�ව�ෙ� ඉ�ෙකාෙ� �වා� ��වාම 

ෙගාඩ� ෙදෙන�ට එකපාරටම �යෙව�ෙ� 

“අෙපා” �යලෙ�. සමහර අ�මලාට 

�වා�ව ඉවරය� ෙවනක� ඉව��ල� 

නෑ. දඟ වැඩ, �ං� �ං� ��ව�කාරක� 

�සා ද�ව�ට ෙකා�චර ආදෙ� �ණ� 

එයාලෙ� �වා� කාෙල� ඔ�වට ෙපා� 

�ඩනය� එන එක සාමා� ෙදය�. මට 

�යල� ෙවනස� නෑ. ෙගව� හැ� කර�� 

අ� කරලා ඉවරය� නෑ. �ම වැ�ණ 

ෙස�ල� බ� ක�ලට පෑ�නාම ��ණාට 

වඩා ෙ��� යන එක� මට ෙව�ෙ�. ඉ�� 

මං ඉ�සර න� ය�ෂයා ආෙ�ස �ණා වෙ� 

කෑගහනවා. ඇ�තම� දැ�න� මට ඒවා 

මත� ෙව�� ලැ�ජ�. ඊට වඩා �ක�. 

ඒ වෙ� ෙ�� �සා ද�ව�ෙ� 

ඉ�ෙකාෙ� �වා�ව 

සමහර ෙදම��ය�ට 

අෙපා �යැෙවන 

ෙදය� �ණාට, ද�ෙවා 

ඉ�ෙ� ඒ �වා�ව 

එනක� ඇ�� ගැන 

ගැන.  ඒක තම� 

එයාලෙ� ස�ට. ඉ�� 

එයාලට ස�ට ෙ�න 

ෙ� එයාලාෙ� අ�මා 

�ණ මට වදය� ෙව�න 

බෑ �යලා මං ��වා. 

එයාලා ස���ම 

ගතකරන �වා�ව 

මෙග� ස���ම ගත 

කරන කාලය කරග�න 

ඕෙ� �යලා මම 

��වා. ෙගදර වැඩ 

ෙකා�චර ��ණ� 

එයාලා ෙව�ෙව� මෙ� 

කාලය ෙව� කර�න 

ඕෙ� �යලා ��වා. ඒ 

වෙ�ම ෙ� �� පාස� 

�වා�ෙවම මං මෙ� 

ස�ට ෙහායාග�ෙ� 

ද�ව�ෙ� �වා�ව 

මා� උප�මෙය� රස 

��න ගම� �යලා 

ත��ම �තාග�තා.

�ය ��රා� 

තම� �වලා ෙද�නාට �වා� ලැ�ෙ�. 

ෙහා�ව�� ෙගාඩා� එවල� ��ණා. ෙ� 

�වා�ව �ග �සා ෙහා�ව�� ෙගාඩ� 

එවනවා. ඒක සාමා��. ෙසන�රා� උෙ� 

මං දහ� එ�ක එයාලෙ� ෙපා� බෑ� අ� 

කරලා, ෙපා�ප� අ� කරලා, ෙහා�ව�� 

ෙව� කරලා ��බා. දහ� ෙකාෙහාම� 

මට� වඩා ආසාෙව� ඒ වැඩ කරනවා. 

ඉ�ෙකාෙල� ෙ� සැෙ� එවලා ��ණා ර�� 

ඇඳ� ෙකාළය�, ��ක� �ක� එ�ක. 

හැම දවසකම අ�මාට උද�ව� කරලා ඒ 

එක ර�මක ��ක� එක� අලව�න ඕෙ�. 

ඉ�� අ�කා� නංගා� ෙ� දව�වල මට 

උද� කර�න ෙපාර කනවා. �වා� කාෙ� 

�යලා නෑ හැම�ම ශ�ර උ�ණ�වය 

මැනලා �ය�න ��� කර� ෙකාළය�� 

ෙද�නාටම එවලා ��ණා. ඉ�� 

ඉ�ෙකාෙ� ය�ෙ� නෑ �යලා ෙනාඉඳ ශ�ර 

උ�ණ�වය මැනලා ෙද�නාෙගම ෙකාළවල 

�යනවා. 

ෙලා� පහ�ව� �ණා. 

ඉ�� ෙ� දව�වල හව� ෙව�� �ලා 

ෙද�නාෙ� යා�ෙවා ෙද�� ෙදෙන� අෙ� 

ෙගදරට එනවා. එයාලා ෙ��� ගහනවා. 

ඒ ඇ�ණම එක එක ෙස�ල� කරනවා. 

ඉ�� ඒ ද�ව�ට� එ�කම මං ෙමානවහ� 

හදනවා. සඳ� ඉඳ� ��රා� ෙවනක� 

දව� පහටම ක� ෙ��, මා�ෙමෙලා, 

�ස�, �ණකතා, ෙචා�ල� ෙ�� වෙ� 

ජා� හදලා ��නා. ඊළඟ දව� පහට 

හදලා ෙදන ෙ�ව� �ක� දැනටම� මං 

�තලා ඉවර�. ෙ� දව�වල වැ��රම 

මං එයාලෙග� අහ�ෙ� අද ෙමානාද 

ක�ෙ� �යලා. ඒ තම� මෙ� ආදෙ� මෙ� 

ද�ව�ට ෙප�න�න ��ව� ල�සනම 

��ය �යලා මං අ�දැ�ෙම� ද�නවා. 

ඒෙක� එයාලෙ� �වා�වට තව� ස�ට 

එක� ෙවනවා.

ර�ෙ� �සා එ�ෙ� ෙස�ල� කර�න, 

පා��වලට ��� ෙස�ල� කර�න 

අමා��. ඉ�� ස�අ�තය �ය� ඉ�නවා 

එයාල එ�ක එ�යට ��� ෙමානාහ� 

කාලා, �ත්රපටය� බලලා නැ�ත� ඉ�ෙඩා 

�ෙ� කරන තැනක ෙස�ල� කර�න �ලා 

එ�ක එ�න. ද�ෙවා� ෙග�ම �රෙවලා 

ඉ�න කැම� නෑෙ�. 

හැම�ම උෙ�ව�ෙ� කෑෙම� ප�ෙ� 

එයාලාම ෙහා�ව�� �ක� කරනවා. 

ඊටප�ෙ� ෙ� අ�� පැ�ත ගහෙගන 

ෙස�ල� කරනවා. ද�ෙවා එෙහමෙ�. 

ඉ�� ඒවාට තහං� ෙනා� එයාලෙ� 

�වා�ව, �වා�ව� ��යට එයාලට 

දැෙන�න ෙද�න ඕෙ�. එෙහම �ත�න 

��� �� �සා මට� ෙ� �වා�ව ෙවන� 

වෙ� �ත �ඩාවට ප�කරන ෙදය� �ෙ� 

නෑ. එයාලා එ�ක මා� ෙ��� ගැ�වා. 

ෙපා� ෙපා� වැඩ කර�� එයාලාව� හ�� 

කරග�තා. දවස ෙගෙවනවා දැ�ෙ�ව� 

නෑ. කා�යබ�ල �ණ� දවෙ� අ��මට 

�තට දැ�ෙ� ��මාකාර ස�ට�. 

මෙ� ආදෙ�, සහෙයාගය එ�ක ද�ෙවා 

ස�ෙට� දවස ��� �යලා දැ�ණාම 

�තට දැෙනන හැ�ම ෙවන�ම එක�. 

ද�ව�ෙ� �වා�ව අ�ව කා�යබ�ල 

කරනවා තම�. ඒ� ඒක ස�ට� කරග�තම 

�ඩනය අ��. මට ඕෙ� �වා�ෙ� ෙගෙවන 

හැම දවස�ම ද�ව�ට �ෙ�ෂ�වය� 

දැෙන�න ෙද�න. දවස ගාෙ� මතක ��න 

ල�සන මතක එක� කරලා ෙද�න. මෙ� 

බලාෙපාෙරා��ව ෙග�ණ �මාෙ�ට වඩා 

ෙහා�� අ�� �මාෙ� එයාලෙ� �වා�ව 

ස�ෙට�ම �රව�න. 

ද�ව�ෙ� ��තවලට ස�ට �රවන 

තරමට අ� එයාලෙ� ��ෙ� ��දරම 

මතක ෙවලා ඉ��. ෙදම��ෙයා ��යට ඊට 

වඩා සැන�ම� �ෙය�න ��ව�ද? 

මට එයාලාෙ� �වා�ව ස��� එයාලා 

ඒ වෙ� ෙ�� �සා ද�ව�ෙ� 

ෙදය� �ණාට, ද�ෙවා 

�ණ මට වදය� ෙව�න 

කරන කාලය කරග�න 

එයාලා ෙව�ෙව� මෙ� 

ඕෙ� �යලා ��වා. ඒ 

තම� �වලා ෙද�නාට �වා� ලැ�ෙ�. 

මට ඕෙ� �වා�ෙ� 
ෙගෙවන හැම දවස�ම 
ද�ව�ට �ෙ�ෂ�වය� 
දැෙන�න ෙද�න. දවස 

ගාෙ� මතක ��න 
ල�සන මතක එක� 

කරලා ෙද�න. 
මෙ� බලාෙපාෙරා��ව 
ෙග�ණ �මාෙ�ට වඩා 
ෙහා�� අ�� �මාෙ� 

එයාලෙ� �වා�ව 
ස�ෙට�ම �රව�න

��ග�ක ස�බ�ධතා ග�ත�, රාජකා� ම�ටෙ� සබඳතා ග�ත� ෙබාෙහා�ට අ� ���� ���ෙ� අගය 
��මට ෙහා ප්රශංසා ��මට වඩා  ෙචාදනා ��මට�. එෙ�� නැ�න� මැ��� නැ�මට�. එම සබඳතා 
�සා ස�� ෙව�නට කාරණා �යය� ඇත�, ප�තැෙව�නට ඇ� එ� කාරණාව� ෙහා �� කරෙගන අ� 
කර�ෙ� �ය�ල අ�� කරගැ�ම�.සැ�යා දහ� සහ ද�ෙවා �ෙදනා සමඟ ජපානෙ� �ව�වන හ�� 
මනෙ��ද්ර ඇෙ� ��ත අ�දැ�� ඇ��� අ�ට �යාෙද�ෙ� �ෙ�ෂෙය�ම ‘ප�ල’ නමැ� ස�බ�ධතාවයට 
��ක�වය �ම සහ එය �කගැ�ෙ� ඇ� වැදග�කම�. එෙම�ම ඕනෑම ෙහාඳ ෙහා නරක ���මකටම 
ප� ස�ට �ය හැ� කාරණා පමණ� ��තයට එ� කරගැ�ෙම�, බලා ��ය� ප�� ��තය ස��� �� 
ඉ�� යන අ�� ඇය �ය�ෙ� ස��� ��තය දරණ ඇෙ� �වන අ�දැ�� ස��ය ��කරෙගනය.

ඉ�ෙකාල �වා� කාෙල�
අ�මා ෙගදර ���ප�

�ෙණා� න� වැෙ� අ�� 
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රසවි දියණියක වීමේ සිහිනය ලකුණු කිහිපයකින් මගහැරී 

ගියත්, ජීවිතමේ ලසසනම සිහින තමාමේ කරගන්නට 

තරේ නමයෝමි රාජරත්නට වාසනා මහිමය තිබිණි.

එමතක් වගාමේ පස බිඳක් මහෝ අතින් නෑල්ලූ ආදරණීය 

සැමියාමේත්, මල්වලට පමණක් කැමතිව සිටි නැන්දේමාමේත් හිත 

දිනාගනිමින්, රළු ම�ාරලු මපාම�ාවක් සරුසාර මගවත්තක් ක� 

අසිරිය නමයෝමි අපට කිේමේ තුටු පහටු සිතිනි.

“මම විවාහ මවලා එද්දි මේ මගදර කරපිංචා පැ�යක්වත් 

තිබුමේ නැහැ. මපාම�ාව ම�ාරලු මපාම�ාවක් නිසා එමහම 

උත්සාහයක් මනාගන්න ඇති. ඒත් මට හිතුණා මමානවාහරි පැ�යක් 

මදකක් හිමටේමවාත් ප්රතිඵලයක් තිමයයි කියලා. හැ�ැයි බීජ ගන්න 

තැනක් මම දැනමගන හිටිමේ නැහැ. මොඩේකහවිල (මගෝනාපීනුවල) 

ගමටත් මම අලුත්. ඒ වමේම ටවුන් එකටත් ටිකක් දුරයි. එක �ස 

එකයි ඒ දවසවල තිබුමේ. ඔය අතමේ මහත්තයමේ අේමා එක්ක 

දවල්ට උයද්දි මම දැක්කා එයාමේ කෑලි මිරිස ම�ෝතමල් 

තිමයන මිරිස ඇට. මම ඒවා ටිකක් අරමගන තවාන් 

ක�ා. ඊ�ඟට කන්න මගනාපු තක්කාලි මගඩියකුත් 

තවාන් ක�ා. අතුමගෝවා නටුවකුත් හිමටේවා. ඒවා 

පැ�වුණා. ඒ එක්කම අප හිටපු ඉඩමට අල්ලපු 

ඉඩමේ හිටිමේ මහත්තයමේ ආච්චි අේමා 

මකමනක්. ඇය හිටපු විදුහල්පතිනියක්. ඇයත් 

වගාවට කැමතියි. ඉතින් මම වත්මත් ඉන්නවා 

දැක්කම ඇය මට මඤමඤාක්කා දේඩක් 

හරි මගනැත් මදනවා හිටවන්න. ඒ මවලාමේ 

මට මලාකු ආසාවක් ඇතිවුණා වගාව ගැන. 

ඒ ආසාව නිසාම මවනත් ඉඩමකින් පස අරන් 

ඇවිත් වගා මලුවලටයි, වගා �ඳුන්වලටයි 

පමරේවා. ඒ විදියට තමයි මුලින්ම වගාව 

පටන්ගත්මත්.”

ඒ අනුව ඇය රළු ම�ාරලු පස මගහැර, 

වගාවට සුදුසු පරිදි පස සකසකර ගනිමින් 

වගාබිමේ අසිරිය අත්විඳින ගමනට පවිසියාය.

විවාහයට මපර නමයෝමි �ැිංකුවක සහාය ගිණුේ 

ක�මනාකාරිණියක මලස කටයුතු ක�ාය. පසුව 

මපෞද්ගලික අිංශමේ තවත් රැකියා මදක 

තුනක නියැලුණත්, ඇය විවාහමයන් පසු මගදර 

නැවතුමේ සරසවි සිහිනයද සිත් මකාණක 

ත�ාමගනය.

“2012 අවුරුද්මද් මට පුතා ලැම�න්න ආවා. 

ඔය කාමල් මට හිතුණා වස විස නැති එ�වලු 

පලතුරු දරුමවකුට ල�ාමදන්න මගක් හැටියට 

තව තවත් වගා ම�ෝග මමේ මගවත්තට 

එක්කරගන්න. මම හිටවපු මිරිස පාත්ති මහාඳට 

සරුවට වැමඩද්දී, මමේ මහත්තයා මේසබුක් 

එකවුන්ට් එකක් හදලා දුන්නා ඒ අත්දැකීේ තව 

අය එක්ක ම�ොගන්න. මමේ මහත්තයා වෘත්තීය 

පුහුණු ආයතනමේ අයි.ටී. ගුරුවරමයක් විදියටයි කටයුතු 

කරන්මන්. ඉන්පසු මට ඉඩ ලැබුණා වගාවට සේ�න්්ධ සමූහයන් 

සමඟ අත්දැකීේ එකතු කරගන්න. ‘සරුසාර මගවත්ත’ සමූහයට 

මම සේ�න්්ධ මවලා ටික කාමලකට පසුව එහි ඇඩ්මින්වරියක් 

විදියට කටයුතු කරන්න හිටපු ඇඩ්මින්තුමා මට අවස්ාව දුන්නා. 

ඉන්පසු මම, ‘සරුසාර මගවත්ත මදක’ සමූහය පටන්ගත්තා. 

වගා බීජ හුවමාරුව, බීජ දැනුම, මගවතු වගා තරඟ, වසවිමසන් 

මතාර වගාකරන හැටි වමේම වගාවට හිතක් නැති මකමනක් තු� 

වුණත් වගාවට ආසාවක් කැමැත්තක් ඇති කරන්න සමූහය තුළින් 

හැකි වුණා. අද මවනමකාට එහි සාමාජික සාමාජිකාවන් සිංඛ්ාව 

එමකාම�ාස දහසක් පමණ මවනවා. අමේ සමූහය එක්ක එකතු මවන 

ඕමනම මකමනකුට මනාමිමල් බීජ ල�ාදීමට කටයුතු කරනවා.”

නමයෝමි කියන්මන් වගාවට හිත �ැඳුණමහාත් එය නතරවන්මන් 

වගා උණක් වීමමන් �වය. එය මකාතරේ මසාඳුරු අත්දැකීමක්දැයි 

අමුතුමවන් කිවයුතු මනාමේ. ඇමේ මගවත්මත් දසුන් ඊට සාක්ෂිය.

“මම මද්ශීය ම�ෝග වගාවට වැඩිපුර කැමතියි. ඒ අතර සුදුමපති 

දඹල, රතුමපති දඹල, හාල්මැසසන් දඹල, අවර වේග, වඳුරු 

මෑ, වැටමකාලු වේග, සුදු වේ�ටු, මකා� වේ�ටු ඇතුළු වේ�ටු 

වේගත්, තක්කාලි වේග, මාලු මිරිස, අමුමිරිස ඇතුළුව බීට්, රාබු, 

කැරට් වැනි එ�වලු දැන් මගවත්මත් තිමයනවා. ඇත්තටම මමේ 

මිරිස වගාමේ පන්තූර, වීඩිමයෝ දැකලා මකාමහාමද එමහම වගාව 

සාේ්ක කරගත්මත් කියලා මගාඩමදමනක් උනන්දු වුණා. ඒ ගැන 

මමගන් ඇහුවා. මමත් ඒ ගැන ම�ාමහෝ පැහැදිලිව කියලා මදනවා. 

ඒ හින්දමමදෝ මට සමූහමේ ම�ාමහෝමදමනක් ‘දයියා රැජින’ කියලත් 

කියනවා.”

ඇයමේ මගවත්මත් මද්ශීය අල �තලද වගාකර තිමේ. ඉදල් 

ඉරිඟු (මසෝගේ), �ඩඉරිඟු රතු සහ කළු ප්රමේද, ආලිංගා, විවි්ධ 

මකා� පලා වේගද ඇයමේ අත්ගුණය ල�මින් මගවත්ත හැඩ 

කරන්මන්, පවුමල් එදිමනො ආහාරමේලද රසමයන් ගුණමයන් 

පුරවමිනි. 

දැන් ඇයට පුමතකු වාමේම සිේ හැවිරිදි දියණියකද 

සිටියි. ඒ වාමේම ඇය කැලණිය විශවවිද්ාලමේ �ාහිර උපාධි 

අධ්යයනාිංශමේ මතවන වසමේ ශිෂ්ාවකි. මේ දිනවල විභාගයට 

සූොනේ වන �ැවින් වගාමේ වැඩ, මගදර වැඩ, දරුවන්මේ වැඩ 

සමඟ නමයෝමි තරමක් කාේය�හුලය.

“ඇත්තටම මකායිතරේ වැඩ තිබුණත් හිතට මවමහසක් නැහැ. 

උමද්ම මේ වගාබිම දකිනවා කියන්මන් හිතට සැනසිල්ලක්. ඒ 

දැමනන මානසික සුවය තවත් වැඩිමවන්මන් මහත්තයා වමේම, 

දරුමවාත් ඊට දක්වන ලැදියාව එක්කයි. පුතා ගාල්ල ඇමලෝසියස 

විද්ාලමේ පහ වසර පන්තිමේ ඉමගනගන්නවා. එයත් පුළුවන් 

විදියට මමේ වගාවට උදේ කරනවා. ඇත්තටම මහා මලාකුවට 

ඕන නැහැ, පුිංචියට කුසසිමේ මද්කින් ඒ වගාව ආරේභ කරන්න. 

පුිංචි මිරිස ඇටයකින් පටන්ගන්න. ඒ වමේම අප මකා� මිටිය 

කමඩන් මගනාවම කරන්මන් ඒක මිල වැඩියි කියලා �ැන �ැන 

නටු ටික ඩසබින් එකට ොන එකයි. නටු ටික අරමගන හිමටේමවාත් 

සති කිහිපයක් යද්දි වස විස නැති මකා� පලා ටිකක් මගවත්මතන් 

ආහාරයට එක්කර ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වමේ හිතන 

තැනකට අමේ රමට් හැම මකමනක්ම පත් කරන්න නේ අප 

හිතන පතන විදියත් මවනස කරන්න ඕන.”

නමයෝමි ලසසන අදහස ඇති දයා�ර 

සිතැත්තියක් වාමේම ලියන්නට කියන්නටද දසකේ 

ඇත්තියකි. කවි, නිසඳැස, මකටිකතා ආදිය 

ලියන්නට ඇය පාසල් සමමේ සිටම දක්්ෂය. 

තිංගල්ල රාහුල විද්ාලමයන් ශිෂ්ත්වය සමත් 

වූ ඇය ඊ�ඟට ඇතු�ත් වන්මන් හේ�න්මතාට 

වීරකැටිය රාජපක්්ෂ මධ්ය විද්ාලයටයි. අනතුරුව 

ගාල්ල සාරාලිංකාර මධ්ය විද්ාලමේ උසස මප� 

දක්වා ඉමගනුම ල�න්නීය. උසස මප� සමත්ව පසුව 

ගිණුේකරණ පාඨමාලාවක්ද හොරන්නීය.

“මම හය වසමේ පන්තිමේදී පරිසර නියමු භට 

කේඩායමේ හිටියා. එහිදී පදක්කේ ල�ලත් තිමයනවා. වගාව ගැන 

පරිසරය ගැන මුල්ම උනන්දුව ඇතිවුමේ ඒ කාමල්. ඒ කාමල් අප 

පදිිංචි මවලා හිටිමේ ගාල්මල්. තාත්තා වගාවට උනන්දුයි. ඉතින් 

අේමයි, මමයි, අක්කයි ඒවට උදේ මවලා තිමයනවා.” 

ඒ සෑම අත්දැකීමක්ම නමයෝමිමේ ජීවිතය අද වේණ ගන්වා 

තිමේ. විමටක මමානරුන්, ඉත්තෑවන්, ඌරන් සමඟ ගැමටමින්, 

වගාබිම රැකගන්නට මවනමම උත්සාහයක් දරන්නට සිදුවුවත්, ඇය 

තම මනත් සනසන වගාබිමට ම�මහවින්ම ආදමේය. සැමියා ඇතුළු 

දරු මදමදනාටත් පණ මස ආදරය කරන ඇය, ‘සරුසාර මගවත්ත’ 

සමූහමේ ආදරණීයයන් මතක් කරන්නටද අමතක කමේ නැත.

දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ 

මම ව�ාවට 
පාර ගහායා�තගත 
නැන්්දමමාගේ 
කෑලි මිරිස් ගබෝතගෙන්

ඕනම 
රළු ගබාරලු ගපාග�ාවක් 
සරු කරන්න 
උතසාහයට පුළුවන්

සරුසාර ග�වතත 
සමූහයට 
ම�ගපන්වන නිසා 
ග�ාඩක් අය 
‘්දයියා රැජින’ කියො 
මට කියනවා
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�ල� ෙක��මා. ඒක �ක� ෙවන�ම 
නම�. හැබැ� නම �තර� ෙනෙව� ඒ 
නෙ� අ��කා�ය� �ක� ෙවන� ෙකෙන�. 
ඇ�තටම �ල� �ය�ෙ� ෙ� ෙවනෙකාට 
‘නාසා’ ආයතනෙ� ෙ�වය කරන මෘ�කාංග 
ඉං�ෙ��ව�ය�. ඒ වෙ�ම ජා��තරය 
ජයග�න �න මවන ද�ෂ ��පණ ����ය�. 
එතැ�� �යාම ගායනයට, න�ථනයට �තර� 
ෙනෙව� අ�ව�� පදව�න� ඇය සෑෙහ�න 
ද�ෂ�. අ�න ඒ ��යට ද�ෂක� ෙගාඩා� 
�ෙයන හැඩකාර �ල� ෙක��මාෙ� ��දර 
�ෙව� තම� අද ‘ධර�’ කවරය හැඩෙවලා 
�ෙය�ෙ�.

“මං �ං� කාෙ� �තාෙගන ��ෙ� 
ෛව�ව�ය� ෙව�න. ෙමාකද මෙ� අ�මලාෙග 
ආසාව �ෙ� ඒක. එයාලෙ� ආසාව ඉ�ට 
කර�න ෙපා� උ�සාහය� ග�ත� ඒක මට 
හ��ෙ� නෑ.”

ද�ව�ට පාර ෙප�වන එක ෙදමා�ය�ෙ� 

වග�ම බව ඇ�ත. ඒ� තම�ෙ� �න 

ද�ව�ෙ� �ට පටවන එකන� එ�චර 

ෙහාඳ ෙදය� ෙනෙව�. ෙමාකද තම�ෙග 

අකමැ�ෙත� අ��ෙ� �න පාට කර�න 

��� සා�ථක �� ���� හ� අ��. �ල� 

�ල�ට � ෙණ� ඒක. හැබැ� හැමෙ�ම ෙවන� 

ෙව�න �ෙ� �ක කාලය�.

“ඔය අතෙ� අ�මලා ��වා ෛව�ව�ය� 
ෙව�න අකමැ� න� මම ආස ෙදය� කර�න 
�යලා. මට ඉ�� හ� ස���. ප�ෙ� මං 
‘මෘ�කාංග ඉං�ෙ��’ (Software Engineering) 
පැ�ත ගැන වැ��රට� ඉෙගනග�තා. 
මෘ�කාංග ඉං�ෙ��ව�ය� �ණාට ප�ෙ� 
ඇෙම�කාෙ� උස� තන�ර� දරණ ප්ර��ධ 
��ගලෙය�ට මං ෙපෟ�ග�කව ඊෙ�� 
එක� දැ�මා. ඒ එ�ක මං හද� 
මෘ�කාංගය�� (Software) 
යැ�වා. එතැ�� ප�ෙ� 
මට �ෙ�ෂ අව�ථාව� 
ලැ�ණා ඒ ආයතනෙ� 
වැඩ කර�න. ඒක 
තම� මං මෘ�කාංග 
ඉං�ෙ��ව�ය� 
��යට කර� ��ම 
��යාව. දැනට 
මං ෙ� වෘ��යට 
ඇ�� අ��� අට� 
වෙ� ෙවනවා.”

ඔය අතෙර� �ල�ට 

කාටව� ෙ��ෙය� 

ෙනාලැෙබන අව�ථාව� 

ලැෙබ�ෙ�. ඒ අව�ථාව 

ඇයට ෙකා�චර ව�නවද �යලා ඇෙ� 

වචනෙය�ම ��ෙ� ෙමෙහම�.

“මෙ� ��ෙ� මට ලැ�ණ ව�නාම 
අව�ථාව තම� ‘නාසා’ (NASA) ආයතනයට 
ස�බ�ධ ෙව�න ලැ�� එක. මං මෘ�කාංග 
ඉං�ෙ��ව�ය� �ස� ඒ අව�ථාව මට 
ලැ�ෙ�. එතැන� මෙ� කා�යභාරය තම� 
අ�ාවකාශ යානා ඉං�ෙ�� තා�ෂණය සඳහා 

මට මතක� ඒ කාෙ� 
මං ඇ� �යාෙගන 
මෙ� ෙෆාෙටාව�� 
ප�තරවල �� �� 
හැඩෙවලා �ෙයන 
හැ� මවාග�තා

කර�න ��ව� ෙ�ව�� 
�ෙයනවා, බැ� ෙ�ව�� 

�ෙයනවා �යලා. 
ඇ�තටම ගෑ� 

ළම��ට කර�න බෑ 
�යලා ෙදය� නෑ. 
මං න� �ය�ෙ� 
��ම ගෑ� ළමෙය� 
රා�ව� ඇ�ෙ� 
ෙකා�ෙවලා ඉ�න 
ඕෙ� නෑ. එෙහම 

ඉ�නෙකාට ඒ අයට 
ෙව�ෙ� එකම තැන 

ප�ෙව�න. ඒ �සා 
රා�ෙව� �ටට ඇ�� �තට 

එකඟව හ�යට ෙදය� කෙළා� 
ඕන ෙකෙන�ට තැනකට එ�න ��ව�.”

කවරෙ� කතාව
�තර� ෙනෙව� මට ගායනය, 
න�ථනය එෙහම� ��ව�.”

�ල� එෙහම ��ෙ� 

��ට� �නාෙවන 

ගම�. ඒ �නාව� 

ආදෙ� ෙහායන 

ත�ණෙය�ට 

ඉනාව� වෙ� 

ෙප�� �සාම 

ආදෙ� ගැන� 

ඇයෙග� අහ�න 

අ� අමතක කෙ� නෑ.

“ආදෙ� �ය�ෙ� 
ෙලා� ව�නාකම� �ෙයන 
ෙදය�. තම�ට ගැලෙපන 
ෙකනා ��ෙ�ට ළං�ණාම ආදෙ� 
කව�ව� කාටව� �ක� ෙව�ෙ� නෑ. එෙහම 
ආදරය� මට� ෙ� ෙවනෙකාට �ෙයනවා.”

ඇ�තටම �ල�ෙ� ෙලාෙ� ෙ� 

ෙවනෙකාට ඇය �නලා ඉවර�. ඒ ��දම 

ඕනම ෙකෙන�ට ෙපා�ෙ� ඇෙ� ��ත 

කතාව ආද�ශයට ග�න ��ව�. ඉ�� 

ෙමෙහම ආද�ශය� ග�න ��ව� ��ත 

කතා හ� අහ� �සාම අ� 

ඇෙග� �ං� ඉ��ම� 

කළා. ඒ ඇෙ� 

කතාවම ආද�ශයට 

අර� ‘ධර�’ 

�යවන සම�ත 

ත��ය� 

ෙව�ෙව� 

ප��ඩය� 

ෙද�න �යලා.

“සමහ� 
�තනවා ගෑ� 
ළමෙය� 
�ණාම 

අව� ය� ය� මෘ�කාංග ඒ අ�ළ ඉං�ෙ��ව� 
සඳහා ��මාණය කරන එක වෙ�ම ඒවා වැ���� 
කරෙදන එක. ඇ�තටම ඒ වෙ� තැනකට ය�න 
ලැ�� එක ගැනන� ෙගාඩ� ස���.”

ෙ� දව�වල �ල� ලංකාවට ඇ�� ��යට 

ඇයෙ� ��ෙ� වැ� කාලය� ෙග�ලා 

�ෙය�ෙ� ලංකාෙ� න� ෙනෙව�. ඇ�තටම 

ඇය ඉප�ෙ� හැ�ෙ� වැ�ෙ� ඒ හැමෙ�ම 

�ෙ� �ෙ�ශ රටක �යල� ඇය අ�� එ�ක 

��ෙ�.

“මෙ� අ�මා තා�තා ෙද�නම �ාපා�ක 
�ෙ�ත්රෙ� ��යා කරන අය. එයාලා ෙගාඩා� 
ෙවලාවට ඉ�ෙ� �ටරට. ඒ �ස� මෙ� ��ෙ� 
වැ� කාලය� �ෙ�ශ රටක ෙග�ෙ�. දැ� න� මං 
ලංකාවට ඇ�� ඉ�ෙ�. ෙගව� ෙකා�ටාෙ�. මට 
තව නං� ෙකෙන� ඉ�නවා.”

අනාගතෙ� තම� ක�� ෙවනවද �යන 

ප්ර�ෙනට එ� �ල�ට ���ත උ�තරය� 

��ෙ� නෑ ��වෙ�. ඒ� ඇයට �ං� කාෙ� 

ඉඳ�ම �ත යට එක �ං� ආසාව� ��� 

බවන� ඇය අ�ට ��වා. 

“��පණය පැ�තට මං �ං� කාෙ� ඉඳ�ම 
ආස�. ඒ පැ�ෙත� ගමන� ය�න� ෙපා� 
ආසාව� �ෙ� ෙකාණක ��ණා. මට මතක� 
ඒ කාෙ� මං ඇ� �යාෙගන මෙ� ෙෆාෙටාව�� 
ප�තරවල �� �� හැඩෙවලා �ෙයන හැ� 
මවාග�තා. ඒ� ඒ තැනට හ�යට එ�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �යලා දැනෙගන ��ෙ� නෑ. ඔය 
අතෙර� මෙ� ආදර�ය ����ය �කලා ධර� 
මට �ණගැෙහ�ෙ�. ප�ෙ� මං එයාෙ� ��පණ 

පාසෙල� ��පණය ගැන ඉෙගනග�තා. 
දැනට ලංකාෙ� ��පණය ගැන 

ජා��තර �ෂය ��ෙ�ශය 
කරන එකම පාසල ඒක. ඉ�� 

අවසාෙ� එ� ‘��පණ 
����ය’ (Top Model) 
��යට� මං ෙ��ණා. 
ෙ� ෙවනෙකාට මං 
ජා��තර ��පණ 
තරඟයකට ය�න 
ලෑ��ෙවනවා. 
ඉ�� ෙහාඳ ��පණ 

����ය� ෙව�න� 
ෙලා� �නය� �ෙයනවා.”

ෙ� හැමෙ�ම අ�ෙ� 

�ල�ට තව� ��ෙ�� 

හැ�යාව� �ෙයනවා �යල� 

ඇය ��ෙ�. ඒ අ�වෙයා පදව�න. ෙබාෙහා 

ත��ෙයා ඒ වෙ� අව�න� �ඩාව� පැ�තට 

වැ�ය නැ�� ෙනාෙවන ��දම ඒ ගැන� අ� 

ඇයෙග� ඇ�වා.

“මට ෙහාඳට අ�වෙයා පදව�න ��ව�. 
මං �ටරට ඉ�නෙකාට තරඟවලට පවා යනවා. 
අවසාෙනට මං �ෙ� නව�ල�තෙ� ��� 
තරඟයකට. මං ඒෙක� ෙදෙව� තැන ග�තා. ඒ 

�ව� එ�.ෙසන�ර�න
ඡායා�පය -  සම� අෙ���ව�ධන

�ල� ෙක��මා

ඇ�තටම ගෑ� 
ළම��ට කර�න බෑ 

�යලා ෙදය� නෑ. 
මං න� �ය�ෙ� 

��ම ගෑ� ළමෙය� 
රා�ව� ඇ�ෙ� 

ෙකා�ෙවලා ඉ�න 
ඕෙ� නෑ

��පණ ����ය� 
��යට� වැඩ කරනවා 

NASA එකට මෘ�කාංග 
හදන අතෙරම මම 



ගෑ� 
ළම� �ක� ෙමාක�හ� වට කරෙගන ඉ�නවා. මම 
එතැනට ය�� ළම� �ක� ඈ�ෙවලා ඉඩ ��නා. 
ෙගා� මාය�ෙවලා ෙමානවද �යනවා.

‘මැඩ� ෙගා�ට ෙද�ෙයා අෙ�ශ ෙවලා.’

ළම� මට �වා. ඒ අතර ළම� �පෙදෙන� ෙගා�ට 

ව�නවා. ප�ෙ� ළම��ෙග� මම ��තෙ� ඇ�වා.

‘මැඩ� ෙගා�ෙ� තා�තා උස� �ලෙ� �සා� 
(��� �ජක) ෙකෙන�. ෙගා�� තා�තෙග� සා�තර, 
ෙකා��න වෙ� ෙ�ව� ඉෙගනෙගන �ෙයනවා. දැ� 
එයාට ෙ�ව වරම� ලැ�ලා.’

ළම� මා� එ�ක �වා. ඒ ���ෙය� ප�ෙ� අ�� 
ළම� ෙගා�ට බයෙවලා ��ෙ�. ඒ �සාම ෙගා�ට 
ග� කළා. ෙගා�� එයාෙග ත��වය �යාෙගන 
��යා. ෙකෙහාම �ණ� අ� ෙගා� ගැන ��තර 
ෙහායලා බැ�වා. බල�� ෙ� ළමයට කා� ක��ව� 
නැහැ. සමාජෙ� ෙකා�ෙවලා වෙ� තම� හැ�ලා 
�ෙය�ෙ�. ඒ �සා අ� වයෙස�ම එ�.�.�.ඊ. 

16 2022 අෙගා�� 10 වන බ��

එ�.�.�.ඊ. සං�ධානයට ස�බ�ධව �ට �න��ථාපනය � ක��ෙ� ��ත ��ත ��ත කතා ෙපළ - 21 වැ�  ෙකාටස

සන� �ය�ත

සං�ත 
��ව�ය� 
ෙම�ම 
��කාවක 
ෙලසද ද�ක� 
ද�වා ඇ� 
ක�තා� ජය� 
ෙ�ර� කල� 
අ�ාපන 
අමා�ංශෙ� 
�ඩා 
සං�තෙ�� 
රාජකා� කර ඇත. 1996� ෙදවන 
��න�ව�යක ෙලස ජා�ක �� භට 
බළකායට එ�� ඇය 2006 වසෙ�� 
ස�ය හ�� ෙ�වයට එ�� ඇත.  ප�ව 
ඇය �ද සමෙ� අවසාන කාලෙ�� හ�� 
භාරයට ප�� එ�.�.�.ඊ. සාමා�කාව�ෙ� 
�න��ථාපන රාජකා�යටද එ�� 
අතර එෙලස �න��ථාපනය � ෙකා� 
සාමා�කාව� ගැන ක�තා� ජය� ෙ�ර� 
�යන කතා ෙපළ� ෙ�.

�න��ථාපනය සඳහා පැ�� �ට� එ�.
�.�.ඊ. සාමා�කාව�ෙ� ��ෙ�� කතා හා ���� 
රා�ය� ප��ය කාලය �රා ෙමම �රෙ� සඳහ� 
කෙළ�. �න��ථාපනය සඳහා පැ�ණ �� ෙවන�ම 
ආකාරෙ� ග� ල�ෂණ �� ත��යක ��බඳව 
ෙතාර�� ක�තා� ජය� ෙමවර ��තර කළාය.

“මම ර�මලාන �න��ථාපන ම��ථානෙ� 
රාජකා� කර�� ව��යාව ��ෙතා�ට� 
�න��ථාපන ම��ථානෙ� ඉඳලා බාලවය�කාර 
ළම� ක�ඩායම� අරෙගන බ� රථය� ආවා. 
ර�මලාන �න��ථාපන ම��ථානය ���වලා 
��ෙ� අ�ාපනය ලබන බාලවය�කාර එ�.�.�.ඊ. 
සාමා�කය�ට නවාතැ� ෙද�න. ඒ ම��ථානෙ� 
ඉඳලා ෙ� ළම� ර�මලාන ��� ��හලට පාස� �යා. 
ඉ�� අ� අ�ෙත� ආ� ළම� ක�ඩායමට නවාතැ� 
පහ�ක� සපයලා, අ�ාපන කට�� සඳහා පාසලට 
ෙයා� කර�න� කට�� කළා. �න��ථාපනය 
ෙව�න එන ළම�� ෙව�ෙව� ���ම කරන සහ 
අමා�ම ෙ� තම� ෙහාඳ ෙසෟ� ��� ඇ� කරන 
එක.”

��ධෙ� අවසාන කාලය වන�ට ෙකා� 

සං�ධානෙ� ප�පාලන කට�� �ඳ වැ� �� 

අතර, නවාතැ� හා ආහාර සඳහා ��ම� 

වැඩ��ෙවල� ෙනා���. ඒ�සාම උදෑසන ද� 

මැද ��ණ ෙ��ම, �නානය ��ම, ෙකා�ඩය 

��ම වැ� ��ක ෙසෟ� ��� ඔ��ෙග� 

��� ���. එම ��� සමඟ �න��ථාපනය 

සඳහා පැ�� එ�.�.�.ඊ. සාමා�කය� හට 

�වැර� ෙසෟ� ��� ��� ��ෙ� වග�ම 

�න��ථාපන �ලධා��ට පැව� ���. එ�� ලද 

අ�දැ�ම� ��තර කළ ක�තා�ව�ය.

“ළම� අෙ� උපෙද� අ�ව කට�� කරනවාද 
�යලා මම ප��ෂා කරනවා. ෙමෙහම ප��ෂා 
කර�� අෙ� උපෙද� ��ප��ෙන නැ� 
ළමෙය� මට �ප දවස�ම අ��ණා. 
එයාෙග නම ඇ�වම ‘ෙගා�’ �යලා 
�වා. ෙ� ළමයා ��ෙවලට නා�ෙන� 
නැහැ, ෙකා�ෙඩ �ර�ෙන� නැහැ. 
එක දවස� මම ��� ෙගා�ව 
නාන කාමරය ඇ�ළට යවලා 
නා�න �යලා එ�යට ෙවලා 
��යා. �ක ෙවලාව�� නාන 
ශ�දය ඇ�නා. ඊටප�ෙස 
�වාෙය� ඔ�ව ��ද ��ද 
ෙගා� එ�යට ආවා. ‘ඇ� 
නෑවා’ �යලා ��වා. ආප� 
එ�න හද�� මට ෙපා� 
සැකය� ��ලා ෙගා� 
ළඟට ��� ෙහාඳට ප��ෂා 
කළා. එතෙකාට තම� දැ�ෙ� නාලා නැහැ, �ෙ� 
�තර� ව�ර �ක� ගාෙගන �වාය ෙත� කරලා 
ඔ�ව ��ද ��ද ආවා �යලා. නාන බව අඟව�න 
නාන කාමරෙ� කරාමය ඇරලා ව�ර ය�න ඇරලා. 
ඒ ���ෙය� ප�ෙ� මම ෙහාඳට බැ�නා. ඒ වෙ�ම 
ෙගා� ගැන �ෙ�ෂෙය� ෙහායලා බැ�වා. ඒ �සා 
මා� එ�ක ෙහාඳටම �තව� �ණා. 
මට �ෙ� ෙප�ය අ�මා (ෙලා� 
අ�මා) �යලා. මා� එ�ක ��යා 
ෙ�ජ� නයනා නානාය�කාර �යලා 
ෙ��ඨ �ලධා��ය�. එයා මට වඩා 
උ�� අ��. ඒ �සා ඒ �ලධා��යට 
�ෙ� ��� (�ං� අ�මා) �යලා. 
ෙගා� එ� ඉඳලා අදට� මට කතා 
කර�ෙන ෙප�ය අ�මා �යලා. මට 
ෙ��ණා ෙගා� පාලනය� නැ� 
ළමෙය� �යලා. එයාට ��ණ ෙ�ව� 
කරනවා. �ඩාවට� ද�ෂ�. සමහර ෙවලාවට ෙ� 
ළමයා ත�යම ��� ��� ළම� එ�ක ෙවා�ෙබා� 
ෙස�ල� කරනවා. කා�තා �ක�, එ�ෙ� ක�ඩායෙ� 
නා�කාව �ෙ� ෙගා�. �ඩා කර�� හ�යට ර�� 
ෙවනවා. තරඟ ���� ��� ��ග�ෙ� නැ�ව 
ත�ක කරනවා. ඒ වෙ�ම තම� ෙබා�� �යනවා. 
අපට �ෙ� තා�තා ��� �ජකෙය� �යලා. 
ප�ෙ� අය එංගල�ෙ� ඉ�නවා �යලා �වා. 
ෙමයාලෙ� අ�ාපන කට��ව�� ප�ෙස ආප� 
��ෙතා�ට� �න��ථාපන ම��ථානයට දැ�මා. 
�න��ථාපනය ෙවන අයට වැ�� ��� කර�න 
ම��ථාන ��ෙ� ෙපා� ��� ෙකා�ල� හදලා 
��ණා. එක දවස� මම එ�� දැ�කා ෙකා�ල ළඟ 

සං�ධානයට බැ�ලා. එෙහම ඉඳලා ��ධය අවසාන 
කාලෙ�� හ��වට යට� ෙවලා. එයාට ෙනාලැ�ණ 
ත��වය ලබාග�න තම� එෙහම හැ��ලා ��ෙ�. 
හැබැ� ෙකා�චර දඩ�බර වැඩ කළ� �නය 
ෙහාඳටම ��ණා. ��� ළම� ඇ�� කළාට ෙ�ම 
සබඳතා ��ෙ� නැහැ. අ�� එයාෙ� ත��වය 
ෙ��� අරෙගන මාන�ක සහනය� ලැෙබන ��යට 
කට�� කළා. �න��ථාපන කට�� ඉවර ෙව�� 
ෙගා� ෙගාඩ� ෙහාඳ ළමෙය� ෙවලා ��ෙ�. ඒ� 
�න��ථාපනය ඉවරෙවලා භාරෙද�න ��ෙය� 
��ෙ� නැහැ. ඒ �සා අ�කරණයට ඉ��ප� කරලා 
ප�වාස ෙදපා�තෙ���වට භාර��නා. �ක දවස�� 
දැනග�තා ��� ආර�ෂක ෙදපා�තෙ���ෙ� (CSD) 
��යාව කරනවා �යලා. මට දවස� �රකතනෙය� 
කතා කළා.

‘ෙප�ය අ�මා මට දැ� ෙහාඳ�. ආ��ෙ� ��ර 
ර�සාව� හ�බ�ණා. ��� ළමෙය� ලැ�ණා. එයා� 
මම වෙ�ම �න��ථාපනය �ණ ෙකෙන�. මම වැඩ 
කරන කඳ�ෙ�ම වැඩ කර�ෙ�. සට�වල� �වාල 
ෙවලා ක�ල� නැහැ. ඒ �ණාට ෙහාඳ ෙකෙන�. 
ඉ�මනට �වාහ ෙවනවා.’

එෙහම කතා කරලා �ක දවස�� �වා �වාහ 
උ�සවය ග�නවා, ��� ආර�ෂක බළකා 
කඳ�ෙ� උ�සවය �ෙයනවා. එතැ�� උද� 
කරනවා ඇ��වලට ර� ආභරණවලට, ��ව�න� 
උද� කර�න �යලා. ඊටප�ෙ� �න��ථාපන 
ම��ථානෙ� ෙ�ශනවලට ආ� ම�කා�� �යලා 
ෙකෙන� මැ�හ� ෙවලා සා�යට�, රත්රං බ� ග�න� 
උද� කළා. ෙගව� හදලා ද�ෙව�� එ�ක ස��� 

ඉ�නවා. දැනට� මට කතා කරනවා.”

ක�න� ර�න�ය බ��
��� ආර�ෂක බළකා උ�� පළා� �ට� 

අණෙදන �ලධා�

“��ධය අවස� �ණාට ප�ෙ� උ�� පළාෙ� 
ඉඳ� ෙදමළ ත�ණ ත��ය� ආර�ෂක 
අංශවලට බඳවාග�න අව�ථාව සලසලා ��න� 
අ�තවා� ෙදමළ සං�ධානවල ෙබා� ප්රචාර �සා 

ෙදමළ ළම��ෙ� ඉ��ප� �ම ���ෙ� 
ෙගාඩ� අ�ෙව�. ��� ආර�ෂක 
බළකායට බඳවා ගැ�ම සඳහා අයැ��පත්ර 
5000� �තර ෙබ�හැරලා ��ණ� ළම� 

ඉ��ප� ෙවලා ��ෙ� නැහැ. 
ඒ ත��වය �ළ එතැනට 
�ය මට බඳවාගැ�ම සඳහා 
�ක� මහ�� ෙව�න �ණා. 

ආර�ෂක අංශ ගැන ��� 
වැර� ආක�ප නැ� කළාට 
ප�ෙ� ළම� ඉ��ප� �ණා. 

ද�ද්රතාවය (��ප�කම) තම� 
ෙතාරාගැ�ෙ�� ප්ර�ඛතාවය 
��ෙ�. ෙමාකද ��ප�කම 
�සා තම� වැ��රම වැර� 

වැඩවලට ෙපළෙඹ�ෙ�. 
මම ��� ��� ආර�ෂක 

බළකායට 4000� බඳවාග�න කට�� කළා. 
ඒෙක� 2700� �තර කා�තාෙවා. ඒ වෙ�ම 
වැ� ��ස� �ට� එ�.�.�.ඊ. සාමා�කය�. 
සාමා� ග��ලා සාම�කයාෙ� ඉඳලා එ�.�.�.ඊ. 
ෙ�ජ�/ක�න� වෙ� �ලෙ� �ට� අය ��යාවට 
බඳවාග�තා. ආර�ෂක අංශවලට බඳවාගැ�ෙ�� 
ශා��ක ෙයා�තාවයට ��තැන ��න� ෙමතැන� 
ඒක ෙවන� කරලා ආබා�ත අය පවා බඳවාග�තා.

���තා (ෙගා�) ��� ආර�ෂක බළකායට 
බැ�ලා �ක කාලය�� ඇ�� මට �වා කඳ�ෙ� 
එකට රාජකා� කරන ච�ම� �යන ළමයා එ�ක 
ෙ�ම සබඳතාවය� �ෙයනවා, �වාහ ෙව�න ඕන 
�යලා අවසර ඉ��වා. ඒ ෙව�� �වාහ ෙව�න 
අවසර ඉ�ල� තව� ෙද�ෙන�� ��යා. රාජකා� 
කර� ෙදමළ ත��ය�� �ංහල ත�ණෙය��, 
එ�.�.�.ඊ. සං�ධානෙ� ඉඳ� ��ම සාමා�කයා 
උස අ� හතරකට� අ��. එය� එයාෙගම 
උස �ෙයන ගෑ� ළමෙය� ෙහායාෙගන ��ණා. 
ඊටප�ෙ� ෙ� ෙජා� ෙදක එ�කම ���තාෙ� 
(ෙගා�) �වාහය� එකම දවෙ� පව�ව�න ��න� 
කළා. උ�සවයට ෙ��ය වෙ�ම ජා��තර මා� 
ආවා. ආරා�ත අ��ත� ��යට පා��ෙ��� 
ම��ව�, ��� ආර�ෂක බළකාෙ� එවකට 
අ��ෂ ආන�ද ��� මහ�තයා වෙ� ප්ර�ව� 
එ�ක 4000� �තර සහභා� �ණා.”

නාන බව අඟව�න නාන කාමරෙ� 
කරාමය ඇරලා ව�ර ය�න ඇරලා. 

ඒ ���ෙය� ප�ෙ� මම ෙහාඳට 
බැ�නා. ඒ වෙ�ම ෙගා� ගැන 
�ෙ�ෂෙය� ෙහායලා බැ�වා

කර�� අෙ� උපෙද� ��ප��ෙන නැ� 
ළමෙය� මට �ප දවස�ම අ��ණා. 
එයාෙග නම ඇ�වම ‘ෙගා�’ �යලා 
�වා. ෙ� ළමයා ��ෙවලට නා�ෙන� 
නැහැ, ෙකා�ෙඩ �ර�ෙන� නැහැ. 

ෙගාඩ� අ�ෙව�. ��� ආර�ෂක 
බළකායට බඳවා ගැ�ම සඳහා අයැ��පත්ර 
5000� �තර ෙබ�හැරලා ��ණ� ළම� 

ඉ��ප� ෙවලා ��ෙ� නැහැ. 

වැර� ආක�ප නැ� කළාට 

�න��ථාපනය ෙව�� 
ඉඳ� ෙකා� ගෑ� ළමෙය�ට 
දවස� ෙද�ෙයා ආෙ�ශ �ණා 
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විශේෂ ඇනවුම් සඳහා විමසනන 076 2568348

                                              
  මෙවර විභාගය ඉලක්ක ්කර

 සැ්කසූ විමේෂ අනුොන ප්රේන පත්ර
 විසස්ක ෙලලක...

කිරණකිරණ5
වසර ගුරු මණ්ඩලශෙන

ශිෂ්යත්වය ලෙලෙසිලයන් ජය ගන්්න

විශේෂ ඇනවුම් සඳහා විමසනන 076 2568348

ශම් අලුතම
 ප්රේන පත්ර කට්ටලෙ 
පත්තර නිශෙෝජි්ත 
මාමලාශෙන හරි 

ශපාත සාප්පුවලින හරි 
දැන මිලදී ෙනන පුළුවන
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�ෙ�ෂ අවධානයට 
ල��ය �� ම�ව�� 
�ෂ�කව හ�නාග�ෙ� 
ර� ��කරෙය�

ද

�ෙව� �ස �ළ ���ඳග� රහස 

සැ�යාෙ� කනට ළංව ආදරෙය� 

��ණන ��ඳ� හැෙරන තැපෑෙල� 

ඒ ප��ඩය තව� ෙකෙන�ෙ� කන තැ�ය 

��ය. ඒ අ� කවර�ව� ෙනාව ප්රෙ�ශෙ� 

ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��ය�.

“මා�ක ��ධ�ම ෙහව�, ආ�තවය 
ස�ය� ෙදක� පමාවන �ට ඒ ගැන 
��ව�� ෙනානාට ද�ව�න ඕන. එ�ට 
ඇය ඔෙ� �වසට පැ�ණ, අව� 
ප��ෂණ ��කර ග�භ�භාවය 
සනාථ කරග� ලබනවා. ඒ වෙ�ම 
ගැ�� මව� ෙලස ඔබව �යාප�ං� 
කරගැ�මද කර� ලබනවා. අන��ව 
ග�භ� කාලය �රාවට වැදග�වන 
ග�භ� සටහ� පත� ලබාෙදනවා. 
එ�� ���� ද� ප්ර��යට ��න�වන 
මව� න�, ඔබ අතට ප�කළ ග�භ� 
සටහ� පෙත� ද�� පැ�ෙ� 
ඉහළ ෙකළවෙ� �� පැහැ� ��ක� 
එක� අලව� ලබනවා. එම�� ඔබව 
ප��ෂා කර� ලබන ෛව�වරයාට 
කා�පත අතටග� සැ�� ඔබ පළ� 
ද� ප්ර��යට ��න� වන මව� ෙලස 
හ�නාගැ�මට හැ�යාව ලැෙබනවා.”

ෙම�� ෙපර ග�භ� ත�වයක� ගැට� 

ඇ�� �ෙ� න� ෙහා ෙරා� ත��වය� 

�� ඇ�න�, ඊළඟ ග�භ� කාලය �ළ 

ඇ� ගැට�ද සලකා බලා ග�භ� සටහ� 

පෙ� ර� පැහැ ��කරය� අලව� ලබ�. 

එම�� �ෙ�ෂ අවධානය ෙයා�කළ �� 

ම�ව�� �ෂ�කව හ�නාගත හැ�ය.

“ඒ වෙ�ම පළ�වරට ගැ�ග� 
වැ� අවධානය� ෙයා�කළ �� 
ම�ව��ෙ� ග�භ� සටහ� පෙ� 
ද��පස ඉහළ ෙකළවෙ� ර� හා �� 
��ක� ෙදක� අලවා �ෙබනවා. එ�� 
ඔබට ඒ ගැන වැ��ර ෙතාර�� ප�� 
ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��යෙග� අසා 
දැනගත හැ��. ඒ වෙ�ම ප්රෙ�ශෙ� 
ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��ය ළඟ 
�යාප�ං� �ෙම� ඔබට තව� වා� 
��පය� ලැෙබනවා.”

එ�� �� ග�භ� කාලය �ළ 

�කවරණය හා උපෙද� ලබාගත හැ� 

�ම, ද� ප්ර��ය සඳහා මව හා ප�ෙ� අය 

��න� ��ම, මව සහ අ�ත උප� ද�වාට 

අව� �කවරණය හා උපෙද� ලබාගත 

හැ� �ම ආ� ක�� �ස� �ෙ�.

ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��ය� 

ෙමම ක�� ��බඳව ෙපෟ�ග�කවම 

ෙසායාබල�ෙ�, රාජකා�යට එහා�ය 

කැප�ම�ද සම��. එ�� මවට ග�භ� 

කාලය �ළ�, ඉ�ප�ව� ඇ��ය හැ� 

ගැට� ස�බ�ධෙය� උපෙද� ලබාෙදන 

අතර, අව� �ටක ෛව� උපෙ�ශන 

ෙ�වා ෙවත ෙයා���මද ��ෙකෙ�. 

ෙම�� මවට ෙම�ම ද�වාට� අ��� 

පහ� ගතවන�� �ෙරා�ව වැෙඩ�නට 

මගෙප�ව�ෙ� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා 

�ලධා��ය�.

“ෙ� කාරණාවලට අමතරව ද�ව� 
අතර පරතරය� තබාගැ�මට ප�� 
සැල�� ක්රම ��බඳව උපෙද� 
�ම� ��කරනවා. ඒ වාෙ�ම මව� 
ම� සායනයට සහභා� �ම ��ප 
ආකාරය�� වැදග� බව �ව ���. 
මව, කවරාකාරෙ� සමාජ ප��මක 
��ය�, ෙවන� �ෙ�ෂඥ ෛව� 
සායනවලට සහභා� �ව� ගෙ� 
මාතෘ සායනයට සහභා��ෙ� වා� 
��පය� �ෙබනවා. එ�� සෑම 
සායන �නකම �ත්රා ප��ෂණය� 

��කරගත හැ��ම, ��ර �ඩනය 
ප��ෂා කරගත හැ��ම, බර ප��ෂා 
කරගැ�ම ෙම�ම ද�ගැෙ� වැ�ම 
ප��ෂා ��ම ��ෙකෙරනවා. ඊට 
අමතරව ෙමම �ය� ප��ෂණ වා�තා 
ග�භ� සටහ� පෙත� සටහ� 
කරන අතරම, ��ණතාවය�� ෙහ� 
ෛව�වරෙය� ��� සායනයට 
පැ�ෙණන �ය�ම ම�ව�� 
ප��ෂාවට ල�කර� ලබනවා. ෙම�� 
තමාට ඇ� අපහ�තාව� ගැට�ව� 
ස�බ�ධෙය� අ�ළ ෛව�වරයා 
සමඟ සාක�ඡා කර�නට ඉඩකඩ 
සැලෙසනවා. ඊට අමතරව ප්රසව හා 
නා�ෙ�ද ෛව�වරෙය� ෙවත ඔබව 
ෙයා� ��මට අව� න� එම කට��ත 
ඉ���මටද ගෙ� ම� සායනය 
ෙපර�ණ ග�නවා.”

මවට අව� �ය� �ට�� ව�ග, 

එ�න� හා ප� ෙබෙහ� ලබා�ම� ෙම��  

��ෙකෙ�. ඊට අමතරව ගැ�� ම�ව��ට 

තම තම�ෙ� අ�දැ�� ෙබ�හ�ග�නට 

ම� සායනය �ළ� අව�ථාව සැලෙ�. 

එෙ�ම ���� ද� ප්ර��යට ��න� 

වන මව� �ළ ච�තය� ��ම සාමා� 

ෙදය�. එය ය�තරම�� ෙහා අ� ��මට 

සැ�යාෙ� ආක�ප ෙම�ම ඔ� ග�භ� 

��ඳ ගැන ෙසායා බලන ආකාරය� 

වැදග�ය.

“ග�භ� කාලය �ළ 
අවම වශෙය� දව� 
�න�ව� ඔබ සායනයට 
එ�� �වා���ෂයා 
සමඟ සායනයට පැ��ම 
ඉතා වැදග� ෙවනවා. 
එතෙකාට �ස �ළ 
වැෙඩන ද�වා ගැන 
අවෙබාධය� ලබාගැ�මට, 
��ඳට ඒ අව�ථාවට ��ණෙද�න 
ශ��ය� �මට සැ�යාට� වග�ම� 
ඇ�ෙවනවා. මවට� ලැෙබ�නට ��න 
ද�වාට� එය ධනා�මකව බලපානවා.”

ගැ�� මව� �ය ග�භ කාලය �ළ 

�ෙලා 12-14 අතර ප්රමාණය�� බර 

වැ��ම ප්රමාණව�ය. මවෙ� ශ�ර �ක�ධ 

ද�ශකය අ�ව එය ෙවන�වන ආකාරය 

ගැන අප �� ෙපරද කතා කර ඇ�ෙත�.

“සායනයට එන මවෙ� බර වෙ�ම 
�ෙමා�ෙලා�� ත��වය� 
ප��ෂා කර� ලබනවා. ��රෙ� 
�ෙමා�ෙලා�� ප්රමාණය ප��ෂා 
කර�ෙ� මවට �ර��ය ඇ�ද නැ�ද 
යන වග දැනගැ�මට�. ��ය �� 
ප්රමාණයට වඩා �ෙමා�ෙලා�� 
අ��ෙණා� මවට ද� ප්ර��ෙ�� 
ගැට� ඇ�ෙව�න ��ව�. ඒ 
අ�ව �ෙමා�ෙලා�� ම�ටම ග්රෑ� 
එෙකාළහට වැ�න� ස���යක ඒක 
ම�ටම� ෙලස සැලෙකනවා. ග්රෑ� 
එෙකාළහට අ�න� ඒක �ර�� 
ත��වය�. ග්රෑ� හතට වඩා අ�ෙව�� 
එය උග්ර �ර�� ත��වය� ෙලස� 
සළක�ෙ�. එම ත��වය වළ�වා 
ගැ�මට සායනෙය� යකඩ ෙප�, 
ප� ෙබෙහ� වෙ�ම මවෙ� ෙපාෂණ 
ම�ටම නගා ���මට අව� උපෙද�ද  
ලබාෙදනවා.” 

�ට අමතරව මවෙ� ��ර ව�ගය 

ප��ෂා ��මද ම� සායනෙ�� ��ෙ�. 

ඒ ද� ප��ය අතර�ර මවට ��රය 

ලබා�ම� අව� �වෙහා� ක��යා 

��න��මටය. ෙම�� �ෙ��ය� 

සැ�ක�� ප� මවට ��රය ලබා�මට 

��වන අව�ථා �ෙ�. �ට අමතරව 

මවෙ� ��ර ගණය ප��ෂා ෙකෙ�. එ�� 

ද�වාෙ� ��ර ගණය ප��ෂා කළ�ට 

��ර ෙවනස� ෙ� න� ද�වාට ඖෂධ 

ලබා�ම ��ෙකෙ�.

���� මවකට ෙදන එ�න�ද ෙම�� 

වැදග�ය. එන� �ටගැ�ම �ලකාභය 

එ�න� මාත්රා ෙදක� ග�භ� සමය �ළ 

ෙද� ලැෙ�. පළ� මාත්රාව ලබාෙද�ෙ� 

ග�භ� � ස� ෙ�ළෙහ�. ෙදවන මාත්රාව, 

පළ� එ�න� මාත්රාව ෙගන ස� හයකට 

ප�ව ලබාෙ�. ඉ�ප� ෙදවන, ��වන, 

හතරවන ග�භ� අව�ථාව��� තව� එ� 

�ටගැ�ම එ�න� මාත්රාව� ලබාෙද�. එෙ� 

එ�න� �නම ලබාග� මවකට �ය ප�වන 

ග�භ� අව�ථාෙ� ය�� එම එ�නත 

ලබා�මට අව� නැත. අ�ත උප� ද�වා 

�ටගැ�ම ෙරාගෙය� ආර�ෂා කරගැ�ම� 

�ටගැ�ම �ලකාභය එ�නත ලබා�ෙ� 

අර�ණ.

මහ�තයෙ� 
කනට ළංෙවලා 

� රහස 
හැෙරන 

තැපෑෙල� 
ඇයට� 
�ය�න

�පා වස�� එ���ංහ

ග�භ� මව� ��ව ප්රසව සමෙ�� ප� 
ප්රසව සමෙ�� සායනයට යෑම 
අ�ශ�� වැදග� ෙවනවා



ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

192022 අෙගා�� 10 වන බ��

ඉ���තාෙලට ෙනා�ෙයා� 
සැ�ක� ක� යනවා

ඒක ෙව�න ෙද�න බැ� �සා මම 
බ��කෙල� හ� වැඩට යනවා 

එයා ආසාෙව� බ��කෙ� වැඩට යනවා 
දැ�කම මට� බ��කෙ� වැඩට ය�න 
��ණා.”

ඒ සඳහා ඇය �ල� ග�ෙ� කා�තාව�ට 
පැ�මට පහ� හ��� ව�ගෙ� සැහැ�� 
පාපැ�ය�ය.

“මම ගා�ෙ�. ඉෙගනග�ෙ� ගා�ල 
හෘදය ක�ාරාෙම�. තා�තා කෙ� ��ක� 

ර�සාව�. අෙ� තා�තට ��ෙ� �� 
බ��කලය� �තර�. ඉ�� තා�තා ඒෙ� 
�යාෙගන මාව ඉ�ෙකාෙ� එ�කරෙගන යනවා. 

ඒ �සා �ං� කාෙ� ඉඳලම �� 
බ��කෙ� මට හ� ���.”

ඈ �ෙ� �ඩා කල ලද ඒ ��ව 
අද ඇයට ශ��ය� බවය. ඉ�� 
දැ� මාසයක පමණ කාලයක 
�ට ඈ රාජකා�යට ය�ෙ� 
පාපැ�ෙය�ය.

“අ�ව� නැ� �සා උෙ�ට 
බ��කෙ� යන එක ෙපා�ඩ�ව� 
අමා� නැහැ. බ��කෙ�ට ෙලා� 
ඉඩ� ය�ෙ� නැහැෙ�. ඒ �සා 
ට්රැ�� එකට අ� ෙව�ෙන� නෑ. 
ඉ�� ෙවන� ෙවලාවට� ක�� 
ෙහා���� එකට යනවා. මෙ� 
ඕ� එක �ෙය�ෙ� හවස ෙදකට. 
ඒ ෙවලාවට අ�ව සැර �සා �ක� 
අමා��. වැ�ස දවසට� එෙහම�. 
ෙ� ළඟ� දවස� උෙ� වැඩට �ෙ� 
වැ�ෙ� නාලා. හැබැ� ඒ ෙමාන 
ෙ�� ෙත� ෙපා�ෙ� කා� ක�වලට 
වඩා න� මට සැප�.”

ඇෙ� කා�ය ම�ඩෙ� ��� 
පා�ශවෙ� ෙබාෙහාෙදනා 
පාපැ�ෙය� ෙරාහලට පැ��ය� 
පාපැ�ෙය� එන එකම 
ෛව�ව�ය ඈ බව� ඇය �ෙ�.

“දැ� න� වාහනවලට ෙත� 
ගහලා �ෙය�ෙ�. හැබැ� ඊට 
වඩා බ��කෙ� වැඩට ය�න අ� 
ෙද�නම දැ� කැම��. ෙ� පළාත 
හ� ල�සන�. ල�සන ක�, දළ� 
මා�ගාව එෙහම ප� කරෙගන� 
ය�ෙ�. ඉ��  වැඩට යන එක� 

�ෙනාද ගමන� වෙ� හ� ආසාෙව�  යනවා.”

එෙ�ම බ��ක� පැ�ෙ� ආ�නව 
ෛව�ව�ය� වශෙය� ඇය අපට පැහැ�� 
කෙ� ෙමෙ�ය.

“බ��ක� පැ�ම, ��ම, ���ම තම� 
ඇඟට ෙහාඳම  �ායාම �න. හ�බ��ට 
ෆැ� �ව� �යන ෙලෙ� ��ණා. ශ�රෙ� 
බර වැ��ම� ඒ ෙලෙ� හැෙද�න ෙ��ව�. 
බ��ක� ප��න ග�තම මාස එකහමාරට 

�ෙලා 6� අ� �ණා. ඒ �සා එයාෙ� ෙලෙ� 
දැ� තරම� �රට ෙහාඳ�. ඒ වෙ�ම මෙ� 
බර� �ෙලා �න�� අ� �ණා.”

ඔය ෙහාඳ ෙ�ට අමතරව කා�තාව� 
ෙලස පාපැ�ය� පැදෙගන යාෙ�� ම�වන 
අ�ෙයාගද නැ�ෙ�ම ෙනාෙ�.

“මහ පාරව�වල ය�න තම� �ක� බය. 
මම ෙකාෙහාම� ය�ෙ� පාර අ�ෙන�. ඒ� 
සමහර අය ඇඟට කපනවා. දවස� බ� 
එක�� ළ��ම �යා. ඒ ෙවලාවට ඉ�� මම 
බ��ක� එක තව �ක� අ�නට කරග�නවා. 
ත�යම යනෙකාට සමහර අය ��� කරනවා. 
ෙම�ක� ඇ�ම ඇඳෙගන යනෙකාට  ෙඩා�ට� 
ෙකෙන� �යලා ද�නවෙ�. ‘අ�ෙයා දැ� 
ෙ��තරල� �� බ��කෙ� යනවා’ �යලා 
�නාෙවනවා. තව අය ‘ඔ�න ඔ�න බ��ක� 
ෙ�� එෙ� පළෙව�යා එනවා’ �යලා අ��� 
ගහනවා. එතෙකාට න� මට� �නායනවා. තව 
දවස� ෙහාඳ වැඩ� �ණා. බ�ෙල� �රාෙගන 
මෙ� ප�ෙස�ම ආවා. මම බ��කෙ� 
නව�තලා බ�ලා එ�ක �ක� කතා කළාම 
එයා ය�න �යා. අ�ට �����ෙ� ��ත 
ගැන වග�ම� �ෙයනවෙ�. ඉ�� ඔය ෙමාන 
ෙ� �ණ� අ� කරඅ��ෙ� නැ�ව ඒ අය 
ෙව�ෙව� වැඩ කරනවා.”

ෙ��තරලා බ��ක� ප�� දැ�ම අෙ� 
ඇතැ��ට අ�මය� �ව� ෙලාකෙ� ��� 
රටවල බලව�� පවා මහමඟ පාපැ� පැ�ම 
�බලය. වාහනෙ� ෙරාද ප්රමාණය ගැන 
��� �� මා�නය අ��දය �සෙඳන 
��ව� මහෙපාෙළාෙව� තැ�ය හැ� න� 
ෙ� ෙමාෙහාෙ�  තම තමාෙ� වග�� කර 
ෙනාඇර ඉ���ම පහ�ය.

ෙත� අ��දය �සා දැ� කාෙග කාෙ�� 
��තවල ඇ� බැ���ම කට��ත 
��යාවට යාම සහ ඒමය. පැය ගණ� 
ෙත� ෙපා��වල ර��යා� �ම අ� 
කවෙර�ට� වඩා ත��ම දැෙන�ෙ� පණ 
�ක�ම ��යාව කරග� ෛව�ව��ටය. 
ෛව�වරය�ට අවැ� න� ෙත� නැතැ�, 
එ�නට ��ය� නැතැ� �යා රාජකා� 
�වා� දැ�ම අපහ� නැත. න�� ��තය� 
�කගැ�ෙ� ව�නාකම අ� කාට� වඩා 
ද�ෙ� ඔ�� �සා ෙමාට� රථ පෙසක තබා 
පාපැ�ෙය� ෙහා රාජකා�යට යාමට දැ� 
ෙබාෙහා ෙවදැ�ර� උ��ක � ඇත.

උෙ� හවා බ��කලය පෑ�ම ෙ��තර 
මහ�ව��ට ඒ හැ� ෙනා�ව� ෙ��තර 
ෙනානලාට න� එය ෙ�� පහ� නැත. 
එ�සමෙදා ෙම�ව� බ��ක� ප�න 
ෙ��තර මහ�ව� ගැන අස�නට 
ලැ�ණ� ෙ��තර ෙනානාලා ගැන 
අස�නට ලැ�ෙ� නැත. න�� ප��ය 
�ෙනක ෙරා�� �ව ��මට උෙ� හවා 
�ෙලා�ටර ගණන� බ��කලය ප�න 
ෙ��තර ෙනානා ෙකෙන� ගැන අ�ට 
අස�නට ලැ��. මහ�වර ජා�ක 
ෙරාහෙ� ෙ�වය කරන ෛව� අ�� 
ආ�ෙහ�� �ය රාජකා� සඳහා ෙ�වැ�ෙ� 
�ට මහ�වර ද�වා �ෙලා�ටර හයක 
�ර �නා� ��පහක පමණ කාලය�� 
පාපැ�ෙය� ගම� කර��ය.

“මෙ� සැ�යා ��ඩසාෙ� ෙසෟ� 
ෛව� �ලධා� ��තක කැ�ල�දර. එය� 
මම� ෙද�නම �� බ��ක�වල තම� දැ� 
වැඩට ය�ෙ�. හ�බ��ෙ� ෙහා���� එක 
�ෙය�ෙ� ෙවන පැ�තක. ඉ�� ෙද�නා 
ෙගද�� එකට ���ලා ම�� පාරව� 
ෙදකකට හැෙරනවා.”

සැ�යා ෛව� කැ�ල�දරෙ� 
ෙරාහලට �වෙ� �ට �ෙලා�ටර 
25� පමණ �ර බව�, ඔ� උෙ� හවා 
�ෙලා�ටර 50� පාපැ�ය ප�න බව� ඇය 
�වාය.

“එ�ෙන� සැ�ක�වලට ඉ�න ෙල���ව 
����දනය කරන එක තම� මෙ� 
රාජකා�ය. ඉ�� මම එක දවස� හ� 
�වා� දැ�ෙමා� එ�ට �ෙයන  සැ�ක� 
ෙ�රම කැ�ස�. ඒ �සා මම �වා� ග�ෙ�ම 

ඉ���තාෙලට ෙනා�ෙයා� ඉ���තාෙලට ෙනා�ෙයා� 
සැ�ක� ක� යනවාසැ�ක� ක� යනවා

ඒක ෙව�න ෙද�න බැ� �සා මම 
බ��කෙල� හ� වැඩට යනවා 

නැ�තර�. ෙත� 
ප්ර�ෙ� උග්ර �ණාට 

ප�ෙ� මට වැඩට ය�න 
කා� එෙ� ෙත� �ං�ව�ව� 

නැ� �ණා. ප�ෙ� මම වැඩට යන 
ගම� උෙ� හතට �තර ෙත� හග�න �යා. 
හව� ෙවනක�� ෙත� ගහ�න ලැ�ෙ� 
නෑ. ඉ�� එ� මට ෙහා���� එකට ය�න 
බැ� �ණා. ප�ෙව�� ඉඳලා බ� එෙ� 
ය�න ග�තා. ෙසනඟ වැ� �සා බ� එකට 
න��නව� බැහැ. ඊට ප�ෙව�� ඉඳලා ප�� 
�යා. ෙහා���� එකට ප�� ය�න පැය� 
�තර යනවා. ක� න��න� �ෙයන �සා 
ෙහාඳ පණ යනවා.

ෙත� ගහග�න බැ� �� �සා මහ�තයා 
�� බ��කෙල� එයාෙ� ෙහා���� එකට 
ය�න පට�ග�තා. එයාට �ෙය�ෙ� ෙරා� 
බ��ක� එක�. ඒෙක� �ර ය�න ෙ���. 

ෛව� අ�� ආ�ෙහ��ෛව� අ�� ආ�ෙහ��

සමහ� ‘ඔ�න ඔ�න බ��ක� ෙ�� එෙ� පළෙව�යා එනවා’ �යලා 
අ��� ගහනවා. එතෙකාට මට� �නායනවා. තව දවස� ෙහාඳ 

වැඩ� �ණා. බ�ෙල� �රාෙගන මෙ� ප�ෙස�ම ආවා. මම බ��කෙ� 
නව�තලා බ�ලා එ�ක �ක� කතා කළාම එයා ය�න �යා.



ලබන ස�යට...

2022 අෙගා�� 10 වන බ��20

w jirhs
80 ෙකාටස

�යංකා නානාය�කාර �ය�

�ය�නෙකා ඇ� ඔයාට 
ෙකාළඹ �ල එ�න �ෙත�ෙ�?

කාටව� වැ��ද� ෙනාකර ෙකා�චර ෙහාඳට 

��ය� ක�ම කඩා පා�ෙවනවා �යා ෙ��කට 

��ෙ� කම�ෙ� ඇම�ම අවස� කර �රකතනය 

සා��ෙ� �ග�නා අතෙර�ය. අ�ප�� ��� කඩවත 

ෙ� අතහ��නට ���ෙ� සෙහාදරයා �සාය. කම� 

� ප��ෙද� ෙමතැනද ��� කට�� කර�ෙ� 

ෙ�නක අ�යා    ය. එෙ� න� ෙ� කඩ කාමරය ගැන 

ච���ට ෙතාර�ර ෙද�නට ඇ�ෙ�ද ෙසාෙහා�රා 

ව�නට ඇතැ� ෙ��ක බ�ඩාර ෙත�නෙකා�ෙ� 

�ත �ෙ�ය. ෙ� ගැන අ�මා සමඟ කතා කරනවාද 

�යා ඔ� නැවත නැවත� �රකතනය අ�ල මත 

තබාෙගන ��ෙ�ය.

“ෙමාකද ෙට�ෙෆා� එක කරකව කරකව ක�පනා 
කර�ෙ�...?”

�ස� අඹ�� ෙසවෙ� තබා ඇ� �ලා��� 

��වක ඉඳ �� ෙ��ක ළඟට අංජනා �ෙ� ඔ�ට 

ෙනාෙපෙන�නට ��ප��.

“දැ�ෙක� නෑ. ෙනානා ෙහාෙර� වෙ� ප�ෙස�ම 
ඇ��...”

ෙ��ක ඇෙ� අ�� අ�ලා ඒ ළඟම � අෙන� 

�ලා��� ��ෙව� ඈ ඉ�ඳ�ය. �ය නා, ද� පාට ම� 

ඉ��ණ ��ත ග�ම� ඇඳ �� අංජනා ෙදස ෙ��ක 

ෙමාෙහාත� බලා ��ෙ�ය. ඒ ඔ� �ත ද��නට ආසා 

කළ ��දර�වය�. ඈ ළ�� හමා ආෙ� ෙ�� සබ� 

�වඳය. ඔ� ��ම� ඉහළට ඇ�ෙ� ඒ �වඳට �ත 

ආසා කළ �සාය.

“මෙග �ෙන ඉ�සර ඉඳලා ��ෙය ඔය වෙ� 
�මා�කාව� තම�...”

ඈ ෙව�� ඇ� ඉවතට ෙනාෙගනම ඔ� �ෙ� ඒ 

ඇ�වලටද ෙවනතක ය�නට ෙනාෙද��.

“ෙහාෙර� ඇ�� ඔයාෙග ෙහාරක� කර�න ෙදය� 
මට නෑෙ� මහ�තෙයා...”

අංජනා ඇ�ව��� එ�ක �නා�ණාය.

අඹ ගෙ� අ� අත�� වැ�� අ�ව �ං� 

ෙපාෙළාෙ� තැන තැන ඉ�� �ෙබ� ෙපෙන�� 

අංජනාෙ� �ත �ර �ෙ�ය. ඒ එ�ය �ං� අ�ලා ළඟ 

තබාගැ�මට දැඟ�  ළමා කාලය�ද ���. ඒ හාම 

අ�ප�� ��යට ආෙව� ඇෙ� ඇ��ය ෙ�ගෙය� 

ෙද�� වර� සැ�ෙ�ය.

“ෙනානා... ඒ පාර ෙමාකද �ෙ�...? ල�සනට 
��යා, එකපාරටම මැල�ණා...”

අංජනාට අ�ප�� �දන �සානය ෙවත ෙගා� 

එ�නට ���. ඇය ඒ බව ෙ��කට �ෙ�ද දෑෙ� 

ක�� �  රවාෙගනමය. 

“ඉ�� දැ� බ� ෙ��න ය�න ඕ� ��වා ෙ�ද? 
යන ගම� ය�... ය�න, ��� ලෑ��ෙවලා එ�න...”

ෙ� ෙමාෙහාත ඇෙ� ක��ව�� ��බර වනවාට 

අකමැ�ෙත� ෙ��ක වහා �ෙ�ය. ඇය ඉඳ �� 

තැ�� නැ�ට ඔ�� සමඟම ෙග�ළට �යාය.

අ�මාට උවමනා බ� �ක� ෙගනැ�� ෙද�නට 

ඇය �ත �යාග�ෙ� ෙ� ගමන ෙකාළ�� 

�ට�ෙව�නට ෙපරය. මත� කර �� ගෑ� 

���ඩරය ෙගන ෙගා� �ර� ගෑ� ���ඩරය� 

ෙගනැ�� ෙද�නට� �තා �� �සා කාරය හරවා 

පාරට ග�නට ෙපර ඇය ගෑ� ���ඩරය ෙගන�� 

කාරයට දැ�මාය.

“අ�මා දර �ෙ� 
උයලා �ෙය�ෙ� ගෑ� 
එක� ග�න ය�න 
��ය� නැ�ව...”

ෙ�රකඩ බලා ��න 

අ�මාට�, නං�ට� 

අත වන�� කාරයට 

නැ� අංජනා ෙ��ක 

ෙත�නෙකා�ට 

ඇෙස�නට �වාය.

“හ��ෙ� �� එකකට ��වාන� ෙගන� ෙද� 
ෙ�ද...? ඒ අ�ප��ෙග ෙගාලෙයා �යලා ඔයා ��වා 
මට මතක�...”

“ඔ�... මම� ��වා. ඒ� අ�මා එෙහම කරලා 
නෑ...”

කාරය ගම මැ�� ඇ� ය�ෙ� ෙහ��ය. ප�කර 

යන ගෙ� ගැහැ�� කාරය ඇ�ළත ඕනෑක�� 

බල� ෙප�ණ� අංජනා ෙනා��වා ෙ� ඉ��ය 

බලාෙගනම �යාය. 

“ෙ� ��ෙ� හ�ම �දහ� �යලා �ෙතනවා. ��ම 
තරඟය� නෑ. ��ෙ� උප�මෙය� ���න ��ව�...”

ෙ��ක �ෙ� පාෙ� අ�ෙන� හර�� ෙද�ෙන� 

ද�කාෙගන යන ළමෙය� ෙදස බලාෙගනය. ළමයා 

එ� හරෙක�ෙ� �ටට අත �යාෙගන ෙමානවෙදා 

�යව�� ය� ෙපෙන�. සමහර�ට ඒ ළමයා, ��� 

හරකා සමඟ කතා කර�� යනවා ව�නට ඇත.

“එෙහන� ෙකාළඹ �ලා ෙමෙහ එ�...”

අංජනා �ෙ� �නාෙස�� ���වටය.

“මා� ��වා ඇ�තටම. ෙ� පැ�ෙත කර�න ��ව� 
��න� එක ෙමාක�ද �යලා...”

“ඇ�තටමද...?”

ඔ�ෙ� කතාෙ� බැ��� බව� ෙප�� �සා 

අංජනා ඇ�ෙ� කලබලෙය�.

“ඔ�...”

“ඇ� ඒ?”

“ෙෂා� එක ළඟ ��� සැෙලා� එක� ඕප� කරලා...”

“ඉ�� ෙහාඳ�ෙ�. හ���යට මට� ෙහාඳ�...”

“අෙ� ඔයා කරන �පලාව�... ඔ�න අමතක ෙව� 
�යලා �ය�ෙ�, කව�ව� 
සැෙලා� අ�සට �ංගලා ඔය 
�ෙයන ල�සන එෙහම නැ� 
කරග�නවා ෙනෙව�...”

ඒ අණ��ම අංජනා 

ආදරෙය� හා ෙගෟරවෙය� 

බාරග�තාය. ඒ වචන ඈ 

�තට �ර��ත බව�ද එ� 

කළාය. 

“හැම ගෑ� ළමෙය�ටම 
උප�� උ�ම ෙවන 

ල�සන� �යනවා. ෙ� ෙමාඩ ෙක�ෙලා ඒක වටහාග�ෙන 
නැ�ව, ඒ ල�සන නැ� කරග�නවා.”

ෙ��ක �ෙ� ත��ය� සැෙලා� යාම ගැන �ත 

උප� අකමැ�ත ෙප�ව��. 

“ෙම�චරක� න� �ෙ� නෑ. අෙ� කැ�ප� එෙ� ළම� 
හැෙමාම ඒ ළඟ �ෙයන ම�ෂෙග සැෙලා� එකට යනවා. 
උ�සවය� �ෙයන�ට ෙක�ල�ෙග� ඒක ��ලා. ඒ� 
අ� කතා �ෙ� කැ�ප� එක ළඟ තව සැෙලා� එක� 
දැ�මාන� ඉ�මනට ෙගාඩ ය�න ��බා �යලා...” 

“ඔ�. ඒක ෙහාඳ �ාපාරය�.”

“�ය�නෙකා ඇ� ඔයාට ෙකාළඹ �ල එ�න 
�ෙත�ෙ�?”

“සං��ණ ෙ��ව�.”

“සං��ණ?.”

“ඔ�. ෙනානා, ඔය සැෙලා� එක තම� ෙ��ව...”

ඒ උ�තරය ඇයට ෙ��ෙ� නැත. 

ෙනාෙ��ණ� ඇය ඒ ගැන හාර�� අස�නට 

�ෙ�� නැත.

“මට බැං�වට ය�න ඕ�...”

මාතෙ� නගරෙ� � බැං� ෙගාඩනැ��ල 

ප�ෙව�� අංජනා කතාව පෙසක � �වාය.

“බැං� ය�ෙන ෙමාකටද...?”

“ස�� ග�න...”

“ඔයාට ෙ� ක���ෙය බැං�ෙව� ස�� 
ෙමාකටද...?”

ඔ� ඇ�ෙ� කාරය පාෙ� පෙසකට කර නවතන 

ගම�ය.

“බ� ග�න... අ�මා පැ�ෂ� එන කා� එක 
��නා...” 

ෙ��ක කතා නැ�වම ඇය �මට බ��නට 

ෙපර කාරය පණ ගැ��ෙ�ය. 

“ඒකට �ය�ෙන ෙවන�කම. බ� ග�න මෙ� 
ස�� ෙහාඳ නැ�ද...?”

ඔ� ඇ�ෙ� ෙවන�ම හඬ��. හර� පාරකට 

කර කාරය නැව� ඔ� ඇෙ� ��ණ බල��, 

අංජනා සැබැ��ම බය �ණාය. ඒ ෙමෙත� �ත 

�වඳ කර�� ආ ��දර�වය නැ�� �යාෙදා� 

�ත��. 

“බ��න...”

“ඇ�?”

“එළව� ග�න ඕ� ��වා ෙ�ද? එළව� ලෑ�ල� 
ඉ�සරහ �ෙයනවා...”

ඔ�� සමඟ එකෙපළට වැ� ඇ�ද �ය අංජනා 

අ��ම එළව� ෙගාඩව� ෙදස බලා ��ෙ� 

ෙමානවා ග�ෙදා �ත��.

“අංජනා...”

එ�වරම ඇ�� ගැ�� ��� හඬ ඔ�� 

ෙදෙදනාෙ�ම ඇ� ��පසට හරව�නට තර� 

සම� �ෙ�ය.

ෙමෙත� කතාව
��හ�ප�වරෙය� � ෙසනර� ඇ�ෙ�ෙපාලෙ��, 
ෙ�පා�කා ඇ�ෙලෙපාලෙ�� වැ�ම� �ය�ය 
වන අංජනා සරස� ���ය�. ඇම�වරය� වන 
බ�ඩාර ෙත�නෙකා�ෙ��, ෙසෙනෙහලතා මැ�ෙ� 
ෙත�නෙකා�ෙ�� බාල �තා � ෙ��ක ඇය හා ෙප�� 
බැෙඳ�ෙ� �� �ය� ත��ය� අත�� ඈ ළඟ �ත 
ෙස� ෙප�ව�ය �� �සාය. ෙ�ශපාලනය ෙනා��සන 
ඔ� ෙගද�� ඈ�ව ඔ�ෙ�ම �ාපාරය� කරෙගන 
ය�ෙ� ජපානෙ� �ට පැ��යාට ප�වය. ෙසෙනෙහලතා 
මැ�ෙ� �ය�යට හා වැ�ම� ��ට වඩා ෙ��කට 
ආදරය කළාය. ඒ� ඔ�ෙ� වැ�ම� සෙහාදරයා � 
ෙ�නක බ�ඩාර හැම�ටම ඔ� හා තරඟයට ආ අතර 
ෙ�නක ��� ෙත�නෙකා� බ�ඩාර ඇම�වරයා �තර 
රෙ� කතාබහට ල� කරන �ව� මැ�ෙ�ය. ෙසනර� 
ඇ�ෙ�ෙපාල හෘදයාබාධය�� හ��ෙ� �යයාම� සමඟ 
��යාව� ෙනාකළ ෙ�පා�කා�, අංජනා, නං� සහ 
ම��� අසරණ ෙව�� ඔ�නට ��ට �ෙ�ද ෙ��කය. ඒ 
වන�ට ඔ� කඩවත �යාෙ� �වෙ� ප�ං�ව �� අතර 
ෙ�නක, ෙත�නෙකා� බ�ඩාර ඇම�වරයා රවට�� ඒ 
�වෙ� ෙගව�ත එළව� වගාවට ඉ�ලා ��ෙ�ය. ඔ�ට 
ඊට ඉඩ�ෙ� ප්ර�ඵලය� ෙල�� ෙ��කට ඒ �වෙ� ���න 
බැ� �ෙ�ය. ඒ අව�ථාෙ� කාට� රහ�� ෙසෙනෙහලතා 
මැ�ෙ� ඇෙ� ගෙ� ඉඩම� සෙහාදරයාට ��ණා 
ග� �ද� ෙ��කට �වස� �ල� ග�නට ��නාය. ඔ� 
�වස� �ලට ග�තද එය අංජනාට සැඟ�ෙ� �ෙනක ඈ 
��මකර� සඳහාය. ඒ �සා ඔ� ඉ�ෙ� �� �වසක බව 
� ෙ��ක ඒ �වෙ�ම පහත මහළ අංජනාෙ� ප�ෙ� අයට 
ලබා ��ෙ�ය. ද�ව� ස���ණෙය� මාතෙ� ඉෙග�� 
කට�� නැවැ�� ප� ෙකාළඹ එ�නට ෙ�පා�කාෙ� 
බලාෙපාෙරා��ව �ය. ෙ� අතර ෙ��කෙ� ෙ��දරෙ� 
���ෙ� බලය වැ��වා ෙ� ඔ� ෙනාදැන මංගල ෙයාජනා 
ෙදක� පැ�ණ ���. එක� බ�ඩාර ෙත�නෙකා� 
ඇම�වරයාෙ� සෙහාදර ඇම�වරෙය�ෙ� �ය�ය�. 
අෙනක ෙ��කෙ� මාමාෙ� �ය�ය ච���ය.  ඒ ��� 
ෙනාදැන ෙ��ක අංජනාව සම� ෙ�වාලය ව�දව�නට 
කැඳවා �ෙ�ය. �ෙ�ශයක �ට ලංකාවට පැ�ණ �� 
ච��� ෙදමා�ය� සමඟ ඔ� බල�නට ඒ අතරවාරෙ� 
ඇම� �ල �වසට පැ��යාය.

අද එතැ� �ට

ඔ�න අමතක ෙව� �යලා 
�ය�ෙ�, කව�ව� 

සැෙලා� අ�සට �ංගලා 
ඔය �ෙයන ල�සන එෙහම 
නැ� කරග�නවා ෙනෙව�



�යවර 3

ෙ� ��� �ක වැෙහ�නම ව�ර �ලා 

�නා� 15� �තර �ෙ� �යලා ත�බලා 

අර� ෙහාඳට ව�ර �ක ෙපරාග�න. ප�ෙ� 

��ව�� 200g අරෙගන ���වල තවරලා 

තව� �නා� 15� �යාග�න.

�යවර 4

ව�ර �ක� �ෙ� �යලා ඒක ර� 

ෙවනෙකාට ඉ�� �� 200g �ලා �� �ර� 

එක� හ�ග�න. දැ� ඒකට  ��� �ක එක� 

කර�න. ෙ� �ශ්රණය ෙහා�� �ෙඳනක�ම 

එක�ගටම හැ�ග�න ඕෙ�. නැ�ත� �� 

කැරම� ෙව�න ��ව�. ව�ර ��ලා ��� 

ෙදා� හැ�නම ෙදා� �ක බාෙගන �වාග�න.

��� ෙදා� මාස හය� �ණ� 

ක��යාග�න ��ව�. ෙ�වා පැක� කරලා 

ෙවළඳෙපාළට ��න ��ව�. ඒ වෙ�ම 

��� ෙදා� ෙතාග වශෙය� �ල� ග�න 

�ාපා�කෙයා� ඉ�නවා. ෙ� දව�වල ��� 

ෙදා� 100g� ��ය� 100-120 වෙ� �ලකට 

අෙල� ෙවනවා. ඉ�� තව වැ� ��තර 

දැනග�න අව� න� 0714766819 අංකයට 

කතා කර�න.

212022 අෙගා�� 10 වන බ��

�ෙ� 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. 

පාඩ� අංක 32

iajhx 
/lshd

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

�තා ෙපා�න�ෙප�ම
�වයං ��යා පාඨමාලා 

උපෙ��කා

ඔ�න එෙකාම� එක ගමක ගමරාළ 

ෙකෙන� ��ය�. ඔය ගමරාළෙ� ෙ�ෙ� 

මහ�ශාල අ� ��� ෙග�ය�� හැ�න�. ෙ� 

ගමරාළ� ඉ�� ��ලට ෙබාෙහාම ආදෙර� 

ආසාෙව� සා�� ස�පාය� කරලා. හැබැ� 

දවස�� මහ �ක ගෙ� ඉ�න ෙහාෙර� ෙ� 

��� ෙග�ය ෙහාරක� කරෙගන ���. 

ගමරාලට හ� �ක�. හැබැ� ෙකාෙහා�� 

ෙකාෙහාම හ� ��� ෙහාරා ෙහායාග�නවය 

�යලා ��ව ගමරාළ ��ව� නාද කරලා 

�� ගෙ�ම ෙසනඟ එකතැනකට එ�කා� 

කරලා “��� ෙහාරා කෙර� දැෙ�, ��� 
ෙහාරා කෙර� දැෙ�” �යලා මහා හ�� 

කෑගැ�ව�. ෙකාෙහාමට� ෙහාරාට ක�� 

ෙකෙහ� කැන වැට ප�නවෙ�. ඉ�� 

ඔෙහාම ��ව හැ�ෙ� මෙ� කෙ� ��� අ� 

ඇ� �යලා �� ෙහාරා කලබල ෙවලා කර 

�හදැ�ම�. ඔ�න ඔෙහාම� ගමරාළ ��� 

ෙහාරාව ඇ��ෙ�.

��� �ය�ෙ� ඒ කාෙ� ෙහාරක� කරන 

තරමට ව�න ෙබාගය� �යන එක ෙ� පරණ 

ගැ� කතාෙව�  �තාග�න ��ව�. හැබැ� 

දැ�න� ���වලට �ලා �ෙයන ව�නාකම 

තඹ ෙ���ව� ගාණ�.

��� �ය�ෙ� එළව�ව�. ආ��ෙ�දයට 

අ�ව වැ�වල හටග�න ෙග�ව�� කෑමට 

ග�න ෙහාඳම ෙග� ජා�ය තම� ��� 

�ය�ෙ�. ඒ �සා ආ��ෙ�දෙ� ��� 

හ��ව�ෙ� �ණ පමණ� ඇ� අ�ණ� 

නැ� ආහාරය� ��යට�. දැ� කාෙ� 

උද�ය ෙනාද�නවා �ණාට ෙ�ක ඖෂධ 

ගබඩාව�. රාවණා ර��ට� ක�� ලංකාෙ� 

��ය� �යන ෙහළෙ� මහා ��වතා ��යට 

හ��වන මහා�� �ල�� ඍ�වරයා ද�පල 

නැ� කා�තාව�ට ��� �ෙෂ� ප්ර�කාර 

කළා�ෙ�. ��� ශ�රෙ� �ෂ නසන කෑම�. 

ඉ�සර ග�වල උද�ය ම�පැ� �ෂ�� අයට 

අ�ෙබෙහත� ��යට ��� �ෂ ෙපාවනව�. 

දැ� ෙගාඩ� අය ��� ෙයා�ග�ෙ� 

ඇ�වහ, කටවහ, ෙහාවහ කප�න. ඒකෙ� 

ඔය ෙතා��වල� ම�රා� ��� ෙග� ��� 

අදට� සමහර ��මං හ�� ගාෙ� ෙ��න 

�ෙය�ෙ�. සමහර�ට ය��� ��� ක�න 

කැම� ඇ�.

ඒ ෙකා�ක ෙවත� කනෙකාට යෙක� 

බලාෙගන ��ය� ෙද�න ෙනා�ෙතන 

කෑම�� ���ව�� හදනවා. ඒ තම� ��� 

ෙදා�. ��� උයලා ක�න අ�ම� කරන 

ෙකා� උ�දැ� ��� ෙදා� කෑ�ලකට 

ෙදකකට වග�ය�න අ�ම� කර�ෙ� නැහැ. 

රසකැ��ල� ��යට �තර� ෙනෙම�, 

ෙ��, ��� වෙ� ��ධ ෙ�ට අ�ද්ර�� 

��යට� ��� ෙදා� ෙයා�ග�නවා. ඒ �සා 

�වයං ��යාව� ��යට ෙදාස නැ�ව ��� 

ෙදා� හදන හැ� අද ඉෙගනග��.

���ම ��� 500g �� ෙදා� හදලා 

බල�. ��� ෙතාරග�නෙකාට ළප�� 

නැ� ෙහාඳෙටාම ඉ�ල� නැ� පැ�� 

��� ග�න. ඒ වෙ�ම තම� නැ�� ��� 

ෙයා�ග�නවා න� ��� ෙදා�වල තදබව 

රඳවාග�න පහ��. නැ�ට ෙ��ලා නැ�ව 

ෙහාඳ ෙකාළ පාටට �ෙයනව න�, අෙ� 

ගෑෙවන තරමට අ� �ෙයනවා න� ඔ�න 

ඒක නැ�� ��� ෙග�ය�.

��� ෙදා� හද�න තව �� 400g�, �ට 

කන �� (කැ��ය� හ��ෙරා�ස��) 10g� 

සහ ජලය� අව��.

ෙහා� ගාලා ෙසා�

�යවර 1

ම��ට ෙකාළ පාට ග�ය යනක�ම ��� 

ෙල�ල ඉව� කරලා අඟ� 1 1/2 කෑ�වලට 

කපාග�න.

�යවර 2

ගෑ���ව� අරෙගන ඇ�ළට �ෂ 

උරාග�න ��යට  ��� කෑ� �ක �ක ��� 

කර�න. ව�ර �ටෙ�කට �ට කන �� 10g� 

�යකරලා ඒකට ��� �ක �ලා පැය හය� 

�තර �ය�න.

ෙදාස ම�� කරන ���ව�� 
ෙදා� �ක� හදලා ��ණ�ද? 

01 02

0403
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dharanee.editor@liberty.lk 
��නයට ඊෙ�� කර�න

සං�කරණය - මෙනාරා ෙ�ම�ලක

frda.S yd ksfrda.S jeäysáhka i|yd 
§¾>ld,Sk yd fláld,Sk wdrlaIs; 

kjd;eka" ldre‚l" msßis`ÿ" j.lSï iy.; 
fyo fiajdj' yÈis wikSm" frday,a .; 
lsÍï ffjoH idhk wd§ ish¨ lghq;=" 

Ndrlrejka nrla fkdue;' hdno kdk ldur 
iys; ;ks ldur" yqjudre ldur yd Yd,d 
f,i Tng .e,fmk f.ùï l%u' rcfha 
,shdmÈxÑ ksoyia ksial,xl YdLd cd,h'

.=ref.a t,avia flhd m%hsjÜ ,sñgâ
frda.S yd ksfrda.S jeäysáhka i|yd 

.=ref.a t,avia flhd m%hsjÜ ,sñgâ.=ref.a t,avia flhd m%hsjÜ ,sñgâ

0704 414 444 / 0765 560 608
0767 144 449 / 0761 160 888

w,xldr nqÿ ueÿrla iys; wlalrhl N+ñ 
m%udKhl wdrlaIs; jg ;dmamhla iys; yhsf,j,a 
mdrg iómj iuia; ,xld iudc fiajd ixúOdkh 

uÕska mj;ajdf.k hk fifkyi jeäysá yd 
wdndê; ksjdihg wdndê; tla;eka jQ frda.S 

ksfrda.S jeäysáhka iy ukao udkisl wdndO iys; 
wh n|jd .kq ,efí' ish¿ ffjoH myiqlï iys; 

24 meh id;a;= fiajh iuÕska Ôú;dka;hf;la 
/l n,d.ekSu i|yd wm wu;kak'

fifkyi jeäysá yd wdndê;
ksjdih i|yd b÷ï ysgqï ;sfí'

fydaud.u

077 402 4553 $ 076 902 4553

SL
 P

RO
M

O

rcfha ,shdmÈxÑ wdh;khls'

fírd§ jeäu ñ,g
ñ,§ .kq ,efí'
lerÜ 20" 18"14" 09' 

Wlia rka NdKav 

074 281 93 70

cmka NdIdj N5 / N4
^úNd. i|yd&

^id;a;= fiajh wdydr ieliqï yd lDIsl¾u wjYH jk&

KOTTAWA, PANNIPITIYA

077 - 6 449 792 / 071 - 6 788 783

cmdkfha relshd i`oyd

läkï mdGud,dj fldÜgdj iy weô,smsáfhaÈ 
2022 wf.dia;= ui isg

wflfndfkd cmka NdId uOHia:dkh
AKEBONO JAPANESE LANGUAGE CENTRE

cmka NdIdj oekgu;a yodrd we;s whg blauka wjia:d

frÈ mska;dre lsÍug olaI wh

wjYHhs
fld<U wjg isák olaI w;a 
is;a;ï ^frÈ mska;dre& lsÍug 

yelshdj we;s .eyeKq fyda msßñ 
fiajl fiaúldjka fidhñ'

077 - 2 069 387

iqfndaOd wdhq¾fõo frday,
Channeling Service pek,a fiajh

OPD iyd fkajdisl m%;sldr
WmdêOdÍ wdhq¾fõ§ ffjoH fiajh

m,mqreÿ ld¾h uKav,h    úYajikSh fiajh

ffjoH rx. m%§maffjoH rx. m%§maffjoH rx. m%§ma
B.A.M.S (Hons) Colombo, M.Sc. Clinical Biochemistry (Ped) 

Peradeniya
lÒldpd¾h ^mßjdi&" foaYSh ffjoH úoHdh;kh" fld<U úYaj úoHd,h

ffjoH chodi fmd;=lnr" iqÿlnr i|yd

0716 790 672 / 0726 506 485
No. 7/13, Thelawala Rd, Mayura Mw, Rathmalana

මෙග අ�මා
�ර��වම අ�ෙ� ඔබ මට  ��ෙවනවා
��� �ට�  ෙනත ක�ළැ�  වැ�ෙරනවා
ක��� ෙකාෙහාම �ව� අ�ෙ�  ෙමානවා
මෙග �ත �ළ අ�ෙම ඔබ ��  ඇ��නවා

ල�සන අ�� බ� ෙදකට�  කවනවද
ල�සන කතා නැවත� මට  �යනවද 
ල�සන ��න මා ෙව�ෙව�  මවනවද
ම� සසෙර��  ඔබ මෙග අ�මා ම  ෙනාෙවද

�ත �ළ ��ණ ක�ණබර  දයාෙව�
අප සැම ෙලා� කළා ආදර  ෙසෙනහෙස�
යහමග ය�න අපහට ��  ඔවා��
තවම� �ෙ� රජයනවා  මෑ�ය�

ඔබ ෙනාමැ�ව �� වසර� �ය  න��
���න උෙ� නැහැ ආදරෙ�  ප��
ම� ෙසෙනහසට යට කළ හැ� ෙලාව  ���
ෙදය� ෙනාමැ� බව පැව�ෙව ��  ස��

�නා ෙකා��ව��
ගංෙගාඩක�ද
අයගම

ෙනාලද ෙපම
සඳ� � එ�ය ෙද�නට
බැ� �ණ� මට �ෙ� ෙලාෙකට
�ං� ත�ව� � �ෙල�න�
අෙ� �ඹ මට අහස ෙවනවද

ඇහැ අ�� ෙ� වැෙටන ක�ළට
කතා කළ හැ� න�
�ඹ ෙනාද�නා මෙ� ෙසෙනහස
�යා � මනර�

ඇ�ද ය� මැන මෙ� �ත මත
ෙසෙම� පා තබ��
�ඹට ෙනා�ෙදන ෙ� ���න�
��� � ෙමාෙහාත�

�.ආ�. ඩ���. �ව�ණා
ඉහළ ෙහෙව�ස
��ගල

ඇය ධර�
ෙසා��ය මවක ��ත�යක �වක ෙල��
තම ��කම ම හැ� අ��� ඉ� කර��
වැඩ කරනා �ට� ���� අ�බව��
��නා ක�� සමර� අ� ෙසෙනෙහ ���

ජනප� ෙම�ම අගමැ� �ලතල ග�තා
��ය �වන සාගරය ද ජය ග�තා
ෙවද ෙහද �� ක�ක� ��යා ග�තා
බාධක මැද �වද ඇය නම �ක ග�තා

ලැ�ව� ඇතැ� �ට ඇය ගැර�� ���
ෙනාසැ� ��ෙය ඇෙග ඒ ශ��ය ���
දරාගැ�ම� ෙහාඳහැ� �� ���
‘ධර�’ යැ� �යා නම�� පටබැ��

ල�තා ක�ණාර�න
මහ�වර

මලක ම�ම 
(Tabebuia 
rosea 
flower)
�රවරය �රාවට
�� ගාෙ� ���
ෙරාසම� �ය� යට
ය�ත�� ය�ත��
මං අ�ය �යනවා

�� මැ�� සඳ�තල
�� පැ� වසාෙගන
වැෙටනවා වැෙටනවා
ම� වැ�ස වැෙටනවා

ස�රා ම� බල�නට
ෙනාරට ය�ෙ� �මට
ස�රාම ෙන� ෙදෙක�
බල�නට හැ�ය ෙමය

අෙ� �රවර ෙකාම�
�ස ම�� �රසනා
ම�ෙපා�� ෙරාසම�
සැම�ම වාසනා

එ�.අෙ�ෙකා�
මහ�වර

ද� �ක
ෙ� ෙනා��� ෙලාවට �ඹ ෙහාඳ වැ� ���
ෙද�ය� �ඹව ග�තද ළඟටම කැ��

උ�ව�සට �ස �යාන
බලා ඉ�ෙන �ර�යාම
�ෙගන කළමනා ම�ල
එන  හැ� උෙර එ�ලාෙගන

රාස �යා කනට ළංව
�නැෙහන හැ� ත�වම �ඹ
ජය ග�නට හැම ෙදය�ම
අනාගතය සැල�� කළ

ය�න �ෙ� ඇ� ෙදා�ෙය
අප හැම ෙදන අ�  හැරලා
�� ම� න� එ�න එපා
අතරමග� හැර ය�නට

�වන තම� පැ�ම �ෙ�
�ර��වම සසර පතන

තමරා දමය��
බ�ගම, ��වැ�ල



�ව� එ�.ෙසන�ර�න
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අමර��� ම��වරයා �ය ��ඳ සහ �තා සමඟ

�ව� එ�.ෙසන�ර�න

අමර��� ම��වරයා �ය ��ඳ සහ �තා සමඟ

අෙධාවාතය 
ෙබාත� කර ��ණන 

����ය 
�ෙටෆ�

�ෙනාදයට වෙ�. ෙමාකද මට 
අෙධාවාතය �ය�ෙ� �ෙනාදජනක 
ෙදය�. ඒ වෙ�ම� ඒවා ෙබාත� 
කරලා ��ණන එක අ�� ෙදය� 
�යලා ��ණා. �����ෙග� ඒකට 
ෙහාඳ ප්ර�චාර ලැ�� �සා �ගටම 
අෙධාවාතය ෙබාත� කරලා ���වා.”

ඇය �යන ��හට අෙධාවාතය 

��ණ�� ඇය ස�ය� �ළ ෙහායන 

�දල ඇෙම�කා� ෙඩාල� පන��හ�. 

ඒ �ය�ෙ� ��ය�ව�� න� ල�ෂ 

�යකට� අ�ක �දල�. ඒ �සාම 

ඉතාම� ෙක� කාලය� ඇ�ළත 

ඇයට හැ�යාව ලැ�ණා ෙලා� 

ස��කා�ය� ෙව�න. ෙ� අතර 

ඇය අෙධාවාතයට අමතරව තව තව 

ෙ�ව�� ��ණ�න උන�� �ණා. ඒ 

ගැන ඇය ��ෙ� ෙමෙහම කතාව�.

“අෙධාවාතය �තර� ෙනෙව� 
අ��� ගණනාව� �රා මං පළ�න 
ෙබ්ර�ය�, යටඇ�� පවා �ල�ග�න 
ෙපාරකන ���� 
ඉ�නවා. ඒකට 
ගෑ� ��� 

�යලා ෙවනස� නෑ. ඒ වෙ�ම� මෙ� 
�සෙක�, නාන ජලය පවා ඒ අය �ලට 
ග�න කැම��.”

ඇ�තටම ��ෙවා� �ෙටෆ� 

�ය�ෙ� �පෙය� ෙපාෙහාස� 

ත��ය�. ඒ �සාම ���� සහගත 

�ද� ඉපැ�මකට ඇය ෙයා��ණ� 

ඇයට ආදර ෙයාජනාව�� න� 

අ�ව� �ෙ� නෑ. ඒ� ඇෙ� �ත 

�ෙ� ත��යකට. ඒ �සා සම�ං�ක 

ආදරය�� ප��ය කාලය �රාවටම 

ඇයට ��ෙ�. හැබැ� ප��ය� ඒ 

ස�බ�ධය� නැව�� බව� ආරං�.

ෙ� අතර ප��ය ස�ෙ� �ෙටෆ� 

අ�� මාතෘකාව� එ�ක ආෙයම� 

කර�යට ආවා. ඒ ඇය �ද� උපයන 

අ��ම වැඩකට අතගැ�ම� එ�ක. 

ඒ තම� ඇය ඇෙ� ��ය ෙබාත� කර 

���මට පට�ගැ�ම.

“මං ��ය� ෙබාත� කරලා ��ණ�න 
පට�ග�තා.”

එෙහම �ය�ෙ� 

�ෙටෆ�. ෙ� ෙවනෙකාට� ඇෙ� 

��ය ෙබාත� ග�න ඇෙම�කාෙ� 

ඇතැ� ��� වෙ�ම කා�තා 

පා�ශවය� සෑෙහ�න උන�� ෙවන 

බව� සඳහ�. අ�ත�ජාලය හරහා 

ඇෙ� ��ය ෙබාත�වලට දැවැ�ත 

ඉ��ම� ඇ� බව� ප��ය� �ෙද� 

මා� පවා සඳහ� කරලා ��ෙ�. 

ඒ අත�� ෙබාෙහාෙදෙන� උන�� 

ෙවලා ��ෙ� ඇෙ� �ය�� ආ�ත 

��ය ෙබාත� �ලට ග�න. ඔය 

ක�� කාරණා �සාම ෙ� දව�වල 

කාෙග� කතාබහ �ෙටෆ� මැෙටා 

ගැන. දැ� ක��� බලාෙගන ඉ�ෙ� 

��යව�� ප�ෙ� ඇය ඊළඟට 

ෙමාන වෙ� ෙදය� ��ණ�ද �යලා. 

හැබැ� ෙ� යන ��යට න� ෙබාෙහා 

�රට ඒ ඇෙ� �ත්රා ෙහා මළපහ 

ෙව�න� බැ�කම� නෑ.

“මං මෙ� ර�ක ර�කා�ය�ට මෙ� 
අෙධාවාතය ෙබාත� කරලා ��ණ�න 
පට�ග�තා. ඒ එක ෙබාතලය� 
ඇෙම�කා� ෙඩාල� �ය� ෙවනවා.”

�ට �ක කාෙලකට ක�� ෙ� අ�� 

පෙ� කතාව ��ෙ� ඇෙම�කා� 

ජා�ක ත��ය�. ඒ ෙවනෙකාට 

වෘ��ෙය� ���� වෙ�ම �යැ�� 

තාරකාව� � ඇය ෙ� කතාව �ය�න 

ක�� එතර� ප්ර��ධ ච�තය� 

ෙනෙව�. ඒ� ‘�ෙටෆ� මැෙටා’ 

(Stephanie Matto) න� ෙ� ත��ය 

‘අෙධාවාතය’ ගැන �ය� අ�� පෙ� 

කතාව� එ�ක එ� එක ���ම සමාජ 

මා� තාරකාව� බවට ප��ණා.

“මං ෙ� වැෙ� �නපතාම කර�න ඕන 
��� ඒකට �ෙ�ෂ ආහාර ෙ�ල�� 
ග�තා. ඒ ආහාර ෙ�ල �සා මට 
��ව� �ණා �නකට ෙබාෙහා සැරය� 
අෙධාවාතය �ටකර�න. ඒ වෙ�ම 
අෙධාවාතෙ� ග�ධය ෙගාඩා� ව�ධනය 
කරග�න� මට ��ව� �ණා.”

අෙධාවාතය �ය�ෙ� ����ට 

�ය ෙදය� ෙනා�ණ� ඇෙග� 

අෙධාවාතය ෙබාත� ග�න සමහර 

ගෑ� ���� ��ම ��යට උන�� 

�ණා. ෙකා�චර උන�� �ණාද 

��ෙවා� ඇයට සමහර �නවලට 

ඉ��මට සැප�ම ෙද�න� බැ��ණා. 

ඒ �සා ඇය වැ��ර අෙධාවාතය 

�ට��ෙ� අර��� ආහාර ෙ�ල 

පවා ��� �ගටම ෙවන� කළා. ඒ 

�සා ��ප අව�ථාවක�ම ඇයට 

ෙරාහ�ගත ෙව�න� ��ධ�ණා.

“සමහ� �යලා ��ණා අෙධාවාතය 
�ය�ෙ� ඉතාම� ���� සහගත 
ෙදය� �යලා. ඒ� අෙධාවාතය ෙබාත� 
�ලට ග�ත අය ඒ ගැන ෙගාඩා� ස�� 
�ණා. ඒ ගැන මට� ��වා.”

ෙ� අතර ෙගාඩා� අයට ආ� 

ප්ර�නය� �ෙ� ඇ� �ෙටෆ� වෙ� 

ප්ර��ධ ත��ය� ෙමෙහම වැඩකට 

අතගැ�ෙ� �යන එක. ඒකට ඇය 

මා� ෙවත �ලා ��ෙ� හ� අ�� 

උ�තරය�.

“මං ෙ� වැෙ� පට�ග�ෙ� 



24 2022 අග�ෝස්තු 10 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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