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ස�බ��කරණය - 
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අද ‘ධර� මනා�ය’ ෙලස හැඩ� 
���ෙ� ��� ප්රෙමා�ා�. 
ඇයව ��දර මනා�ය� ෙල�� 
හැඩග�වන ල�ෙ� මහ�වර-
ක�ග�ෙතාට ��� සැෙලා� 
ර�ෙදා�� ස�නා ���ඩ ���.

ෙදවැ� දවෙ� මනා�යකට ��� 
ෙල�� කඩාහැෙලන ෙ�� සා�ය 
��මාණය කර ඇත. සා�ය සරල 
ව�� එක�� �මවා ඇ� අතර, 
උස ��� ��ර� �� �ව�යකට 
වඩා� ෙහා�� ගැළෙප�. 

න�න කැ��ය� ෙස� එක� 
භා�තා කර ඇ� අතර, නළල 

සඳහා ��� නළ� ප�ය� 
ෙයා�ෙගන ඇත. අ� පළඳනා 
සඳහා ෙග� වළ�ල� සහ සැ� 
වළ�ල� ෙයා�ෙගන ඇත. ර�� 
ම� කළඹ ෙයා� ඇ�ෙ� ආභරණ 
ෙහා�� ෙප��ම සඳහාය.

ෙකා�ඩා �ලා�තාව සඳහා 
ෙයා�ෙගන ඇ�ෙ� ක�� බ� 
එක�. 

චා� සරල ෙ�ක� එක� 
ෙයා�ෙගන ඇ� අතර, අ� ෙ�ක� 
එක සඳහා ෙර� ෙගා�� �ශ්රකර 
ෙයා�ෙගන ඇත. 

ෙදවැ� දවස 
ෙව�ෙව� හැඩ�� 
මනා�ය�
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*ර�ජ� රාමනායක ෙහට අ��දම එ�යට 
එ� �යලා හැමතැනම කතා ෙවනවා. ඒක 
ඇ�තටම ��ධ ෙවන ෙදය�ද නැ�න� 
කටකතාව�ද?

ම��ට ළඟ�ම �දහස ලැෙබ�. ඊට 

අව� ��මය කට�� ස�පාදනය ෙව�� 

�ෙයන �සා ඒ ෙව�ෙව� තව �ක දවස� 

බල� ඉ�න ��ධ ෙවනවා.

*ෙගාඩ� අය �යනවා ර�ජ� �ෙ� 
ෙනා���න අරගලයට බැහැලම වැඩ කර�න 
��ණා �යලා. ඔබට� එෙහම �ෙතනවද?

ෙව�න ��ව�. ෙමාකද ම�� කවද� 

�ටග�ෙත ජනතාවෙ� පැ�ෙ�. සමහර�ට 

එ�ෙ� ��යාන� ඒක එෙහම ෙව�න� 

��ණා. 

*�රගත �ණ ��ම කාෙ� න� �රෙගදර 
ඇ�ෙ� ර�ජ�ට ෙනාෙය�� ��හැරවලට 
�ණෙද�න ��ධ �ණා. ෙ� ෙවනෙකාට ඒ 
ෙ�ව� �රාකරණය ෙවලාද? ඔ� යහප� 
මාන�ක�වය�� ඉ�නවද?

ඇ�තටම �ය�න ස��� 

ෙ� ෙවනෙකාට ඒ ෙ�රම ප්ර�න 

�ස�ලා ම�� ෙහා�� ඉ�නවා. 

එයාව බල�න යන එන අය එ�ක 

�ණ� එයා කතා කර�ෙන රෙ� 

ප්ර�න, ජනතාවෙ� ප්ර�න �ස� එයා 

ගැන ෙනෙව�. 

*�රගත ෙව�න ක�� ර�ජ� �� 
ඔ�ෙකාම යා�ෙවා ම��, �� ඔ�ෙකාම 
ෙහා� ම�� �යලා ෙ�ශපාලනඥ��ට 
ෙපා�ෙ� ඇ��ල �� කරා. අ��මට 
අරගලක�ව� �ය�න පට�ග�ෙත� ඒ 
�කම� ෙ�ද?

ම�� �ල� ඕවා �ය�� ෙගාඩ� අය 

එයාට ���ධ �ණා. අ��මට එෙහම 

�ය� අයම ර�ජ� එ� ��ෙ� 

ඇ�ත �යලා �ය�න පට�ග�තා. 

ෙකාෙහාම න�� ෙකා�කාට� ඒ 

�ක ෙ����ය එක ගැන න� 

මම� ෙපෟ�ග�කව ස�� ෙවනවා. 

ඊටප�ෙස ජනතාවෙ� �ෙ� ම�� 

ගැන ��ණ ආදරය තව� වැ��ණා 

�යලා �තනවා.

*පා��ෙ��� ම�� ම�ෂ 
නානාය�කාර�, හ�� ප්රනා��� 
එ�තරා අව�ථාවක ර�ජ� �දහ� 
�ය ��� �යලා ඔ��ෙ� ෙ�ශපාලන 
මතවාදය පවා ෙවන� කරා. ඒ� 
අ�කරණයට අපහාස ��ෙ� ෙචාදනාවට 
�රගත �ණ ෙකෙන� �දහ� �ෙණා� ඒක 
රෙ� �� ප�ධ�යට ගැට�ව� ෙව� �යලා 
ඒ �රණය ෙවන� �ණා. ෙ� පාර� ර�ජ�ෙ� 
�දහසට ඒ වෙ� ෙ�ව� හර� ෙව�ද?

ආප� සැරය� ඒක එෙහම ෙව�ෙන 

නැ�ෙව� �යලා මට ෙලා� ��වාසය� 

�ෙයනවා. 

�ට� පා��ෙ��� ම��වරෙය� වෙ�ම 
ජන�ය න�ෙව� ෙවන ර�ජ� රාමනායක 
�රගතෙවලා ෙ� ෙවනෙකාට හ�යටම �න 
560කට ආස�න�. ජන අරගලය සහ 
ආ�� ෙපර�ය� එ�ක ර�ජ� ආප� 
සැරය� කර�යට ඇ��ලා. අ�ප්රා��ක 
ජනා�ප�වරයාෙ� ප��ම� සමඟ ර�ජ�ට 
ආදෙ� කරන හැෙමාම ඔ�ෙ� �දහස 
��බඳව බලාෙපාෙරා�� �යාෙගන ඉ�න 
බව� ෙ�නවා. ඊට අ�ළ අ�කරණ කට��� 
��ෙව�� පව�නවා �යල� ආරං�ය. 
ෙකාෙහාම �ණ� ඒ කතාවල ඇ�ත නැ�ත 
දැනග�න ර�ජ�ෙ� ප�ෙ� ෙකෙන�ට 
කතා කර�න ඕන �යලා අ� ��වා. ෙ� 
ඕ�ෙ��යාෙ� ප�ං�ව ��න ඔ�ෙ� එකම 
ෙසා��ය රම� රාමනායක මහ��ය සම�� 
කළ එම සංවාදෙ� සටහන�.

*ර�ජ� �දහ� ෙවලා 
ආවට ප�ෙ� ර��ට 
කෘත�ණ සලකලා ඒ පැ�ෙත 
�ටග�ද? නැ�න� ස��ෙග 
පැ�ෙත �ටග�ද?

ම�� හැම�ම ��ෙය 

ජනතාවෙ� ප්ර�න �සඳන, ජනතාවට 

ආදරය කරන නායකය�ෙ� පැ�ෙ�. 

ඔ�ට අව� ජනතාවට සාධාරණය� 

ඉ�ෙවනවා බල�න. අ�ක ෙ� කතා කරන 

අ�ට වඩා ම��ට ඒ ගැන ෙලා� දැ�ම� 

�ෙයනවා. ඒ �සා ඔ� තැනට ෙවලාවට 

අ�ව ෙහාඳ �රණය� ග� �යල� මම 

��වාස කරනවා. 

*හැබැ� �දහ� �ණාට ප�ෙ� රට� 
අතෑරලා ය�න ��නම� �ෙයනවා �යලා 
කතාව�� වෙට��ෙට� ඇෙහනවා? 

�යටව� ඒක එෙහම ෙව�ෙ� නෑ. 

ෙමාකද �ට ක�� මම ම��ට ඕනතර� 

�යලා �ෙයනවා ඔය ෙ�ව� අතෑරලා 

ඔ�ෙ��යාවට ඇ�� මා� එ�ක ඉ�න 

�යලා. ෙකා�චර ��ව� එයා කර�ෙ� 

ෙමෙහට ඇ�� �ක දවස� ඉඳලා ආප� 

ලංකාවට යන එක. ඒ �සා ඔ�ට ආදරය 

කරන ෙ��ෂක��ව�, ජනතාව වෙ�ම 

රට අතෑරලා �ලා ම�� �යටව� එ�ෙ� 

නෑ. 

*ර�ජ� රාමනායක �ය�ෙ� ව�� වර 

ම��ක�, ඇම�ක�, රා� ඇම�ක� දර� 
��ගලෙය�. ඒ වෙ�ම �ප�ට�ම ඔ� රෙ� 
ජන�යම න�වාට �� ස�මානය ලබාග�තා. 
ඒ ෙමානවා කර� ඔ�ට �ව�ෙව�න ෙ� 

මහෙපාෙළාෙ� එක �� අඟල�ව� නෑ 
�යලා තම� �ය�ෙ�. ඉ�� 

�ෙර� �දහ� �ණ� ඔ�ට 
ඇ��ලා ඉ�න තැන� 
�ෙයනවද?

ෙමෙහම�. රඟපෑෙම�, 

ෙ�ශපාලනෙය� හ�බ 

කරග�ෙ� නැ� �ණාට 

අෙ� මහෙගව�, ෙ�පළ, 

ඉඩකඩ� ෙ�රම අ� ��ෙන 

ම��ට. ඒ� ඉ�� �ය�න 

කණගා�� එයා ඒව� ��ණලා �ත්රපට 

හැ�වා. ඒ� එෙහම� �යලා ම��ට යන 

එනමං නැ�ෙවලා නෑ. එයාට ක�� නැත� 

මම ඉ�නවා. මම ෙකාෙහාමට� එයාට 

ෙමෙ� ඉ�න තැන� හ�ග�සලා� 

�ෙය�ෙ�.

*ප��ය දවසක ර�ජ� අවස� 
වරට රඟපා� �ත්රපටය� ��� �ණා. 

එ� හැෙමාම බල� ��යා අ��ම 
ෙමාෙහාෙතව� ර�ජ� එතැනට එ� �යලා?

ඒ ෙවලාෙ� එයාට එ�න ලැ�ණාන� 

ෙහාඳ� තම�. ඒ� ඒ වෙ� ෙ�කට ��ෙ� 

ඉඩ �ෙයනවද �යලා මම ද�ෙ� නෑ. 

*ර�ජ� රාමනායක �වාහය� කරග�ෙනම 
නැ�ද?

ඇ�තටම ඒ ෙ�ව� ��ධ ෙනා�ෙ� ම�� 

ෙග�ව කා�යබ�ල ��තය� එ�ක. ඒ �සා 

ඉ��යට� ම�� �වාහය� ගැන න� �තන 

එක� නෑ.

*ප��ය කාෙ� එ�යට ආ� ර�ජ�ෙ� 
හඬපට ගැන ඔබට ෙමාකද �ෙත�ෙ�?

ම�� ඒ හඬපට �යාෙගන ��ෙ� එයාෙ� 

ආ�මආර�ෂාවට �ස� කාවව� අමා�ෙ� 

��න ෙනෙව�. ඒ� අවාසනාවකට ඒවා වැර� 

ෙකෙන�ෙ� අතට �ය� එක� ෙ�රටම �ල 

�ෙ�.

*ර�ජ� රඟපා� 'The Game' ��� එක 
බැ�වද?

තාම න� නෑ. ෙමාකද ඒ �ත්රපටය 

ෙමෙහට� එනවා �යලා තම� ��ෙ�. ආ� 

ගම� බල�න ආසාෙව� තම� ඉ�ෙ�.

*අවසාන වශෙය� ඔබට ර�ජ� ගැන 
ෙමාකද �ය�න �ෙය�ෙ�?

මට ඉ�ෙන ෙ� ෙලාෙ� ෙහාඳම ම��. 

ඒ වෙ�ම එයාෙග අ�කා �ම ගැන� මට 

�ෙය�ෙ� ආඩ�බරය�. ඒක �සා මෙ� 

ම�� ඉ�මනටම �රෙගද�� ෙගදරට 

එනක� මම බල� ඉ�නවා. 

ම�� �ෙර� �දහ� ෙවලා 
ඇ�� ර�� �ෙ� �ටග��ද 
ස�� �ෙ� �ටග��ද �යලා 
�ය�න මම ද�ෙ� නෑ. ඔ� 

ෙහාඳ �රණය� ග��

ම��ක�, ඇම�ක�, රා� ඇම�ක� දර� 

ර�ජ� රාමනායකෙ� එකම අ�කා 

රම� අසර�තා
ආවට ප�ෙ� ර��ට 
කෘත�ණ සලකලා ඒ පැ�ෙත 
�ටග�ද? නැ�න� ස��ෙග 
පැ�ෙත �ටග�ද?

මෙ� ම��ට 
ක�� නැත� 
මම ඉ�නවා

ම�� �ෙර� 
�දහ� ෙවලා ඇ�� 
ර�� යනවා �යන 
කතාව ෙබා�ව� 



ප්රසාද් එරංග   

04 2022 අගගෝස්තු 03 වන බදාදා

සැමියාත් 
පුතුන් ගෙගෙනාත් 

අකාලගේ අහිමි වූ දුක 
නිවාගත්ගත් 

ජනතා ගස්වගයන්

ගගෝත්රික 
ජන කණ්ායමක් 
නිගයෝජනය කළ 
පළමු කාන්තා 

ජනපතිනිය ඇයයි

බිරංචි දියණියක් 
ඉන්දියාගේ 
මුල් පුටුවට එයි 

“මම මගේ ජීවිතගේ ගබාග�ෝ උස් 
ප�ත්වීම් ෙැක තිගයනවා. මගේ පුතාලා 
ගෙන්නයි, ම�ත්තයයි අකාලගේ මියගියා. මම 
සම්පූර්ණගයන්ම විනාශ වු්ණා. ඒ ගකාග�ාම 
වු්ණත් දිගටම ජනතාවට ගස්වය කරන්න 
ගෙවියන් මට ශක්තිය ලබාදීලා තිගයනවා.”

ඒ හඬ ඉන්දියාවේ නව ජනාධිපතිනි 

දේපදි මුර්මුවේය. ඇවේ ජීවිතවේ එම 

අභාග්යමත් කාලය නිමා කරමින් දැන් 

පැමිණ ඇත්වත් වසන්තයයි. ඒ ඉන්දීය 

පහව�ාසවන ජනාධිපතිවරයා වතෝරා 

පත්කරගැනීවේ ඡන්ද විමසීවමන් විශිෂ්ඨ 

ජයක් අත්පත්කරගත් නිසාය. ඒ අනුව මුර්මු 

එරට ඉතිහාසය තු� පත්වූ වදවන කාන්තා 

ජනාධිපතිවරියයි. ප්රතිභා පවටල් ඇයට 

වපර එම පදවිය දැරූ අවනක් කාන්තාවය.

නව ජනපති මුර්මු වේ වනවිට වගවමින් 

සිටින්වන් තම ජීවිතවේ හැට හතරවන 

අවුරුදදයි. ඇය වගෝත්රික ජන කණ්ායමක් 

නිවයෝජනය කරමින් එම තනතුරට පත් 

ප�මුවැනි කාන්තාවද වවයි. ඉන්දියාවේ 

කු්ාම ගේමානයක ඉපදී රාෂටපති 

මන්දිරය වවත පියමැන්නත්, එරට දුගී 

දුපපත් රටවැසියන්වේ ජීවන තත්ත්වය 

ගැන වැටහීමක් ඇයට තිවේ. රවේ විවිධ 

තනතුරු දරමින් පැමිණි ඇය, ඉකුත් 

25 වනදා නවදිල්ලි අගවිනිසුරු ඉදිරිවේ 

දිවුරුේ දීවමන් පසු කීවේ, තම රාජකාරි 

නිසිපරිදි ඉටුකිරීමට සියලු ඉන්දියානුවන්වේ 

සහවයෝගය තවදුරටත් බලාවපාවරාත්තු 

වන බවයි.

මුර්මුවේ පරේපරාවට සමාජ වසවය 

අලුත් වදයක් වනාවේ. ඇයට ඒ ගැන 

අවවබෝධය ලැවබන්වන් ඇයවේ සීයා සහ 

පියාවගනි. බිරංචි නාරායන් වූ මුර්මුවේ 

පියා ඔරිසසා, මයුර්බන්ජ් ගේමානවේ 

ගේමුලාදෑනි තනතුර දැරීය. ඇයවේ 

සීයාත් එහිම ගේ ප්රධානියාව සිටිවේය. 

සන්තාල් නේ වගෝත්රයට අයත් ඔවුන් දැඩි 

හින්දු භක්තිකයන් වලස සැලවක්. මුර්මු ද 

ශිව වදවියන් වකවරහි භක්තිමත්ව කටයුතු 

කරන තැනැත්තියකි. භාරතීය ජනතා 

පක්්ෂවේ ජනාධිපති ධුර අවපක්්ෂකත්වය 

ලැබූ වමාවහාවත් ඇය රයිරන්ගර්හි පිහිටි 

ශිව වකෝවිලට වගාස ආගමික වතාවත් 

වකාට, පසුව එහි බිම අමදින්නට වූවාය. 

එම දසුන සමාජ මාධ්ය පුරා විසිර ගිවේ ඈ 

වකවරහි වගෞරවාදරයක් එක්කරමිනි.

මුර්මු කු්ා කාලවේ ඉවගනුමට 

වබවහවින්ම දක්්ෂ දැරියක් යැයි කියනු 

ලැවේ. ගවේ පාසවලන් ඉවගනුම ලැබූ 

ඇය, ශාසත්රපති උපාධිය ලැබීවමන් 

පසු ගුරුවරියක වලස වෘත්තීය ජීවිතය 

ඇරඹුවාය. සහකාර මහාචාර්යවරියක 

වලසත්, මහාමාර්ග වදපාර්තවේන්තුවේ 

සහකාර නිලධාරිනියක වලසත් කටයුතු 

ක� ඇය 1983 වසවර්දී රැකියාවවන් 

ඉවත්වන්වන් තම කු්ා දරුවන් 

රැකබලාගන්නටය.

බැංකු නිලධාරිවයක් වූ මුර්මුවේ සැමියා 

චරන් මුර්මු ය. වමම වදප�ට පුතුන් 

වදවදවනකු හා දියණියක වූ අතර, මුර්මු 

දරුවන්ට මහත් වස ආදරය ක� අේමා 

වකවනකු විය. එම ආදරය නිසාම එම 

ජීවිතවේ සතුටද වනාඅඩුව විඳිමින් දරුවන් 

පාසල් වයසට එදදී මුර්මු වදශපාලනය 

හා යළි නෑකේ කියන්නට සමත් වූවාය. ඒ 

අනුව 1997 වසවර් ඇය ඔඩි්ෂා හි දිසත්රික් 

මන්්රීවරිය වලස වත්රී පත්වුවණ භාරතීය 

ජනතා පක්්ෂය නිවයෝජනය කරමිනි. 2015 

වසවර් ආණඩුකාර තනතුරට පත්වන 

තුරුම ඇය විවිධ තනතුරු දරමින්, 

කාන්තා හිංසනයට එවරහිවද හඬක් නැගූ 

ගැහැනියක වලස වබාවහෝවදනා අතර 

ප්රකටය.

වේ සියල්ල එවස සිදුවවමින් තිබුණත් 

2005 වසවර් ඇය ඉමහත් දුකක් 

අත්විඳින්වන් එක් පුවතකු හදිසි අනතුරකින් 

මියයාමත් සමඟය. එම සිදුවීවමන් 

මානසිකව ක්ාවැටුණු ඇයට 2013 

වසවර් වදවන පුතුද අහිමිව යන්වන් 

වරෝගාබාධයක් වේතුවවනි. සැමියාත් 

2014 වසවර් මියගිවයන් ජීවිතවේ කටුක 

වේදනාවකට මුර්මු ලක්වූවාය. අවසානවේ 

ඉන් හිත මුදවාගන්නට ඇයට සවියක් 

වන්වන්ද ආගම හා සමාජ වසවයයි. 

දියණිය ඉතිශ්රී මුර්මු, ඇවේ හිත හදාගන්නට 

බලාවපාවරාත්තුවක් එක්ක� අතර, දැන් 

දේපදී මුර්මු භාරතවේ සියලු ජනතාවවේ 

මේ ය.

“මම පුදුමයට වගේම සතුටට පත්ගවනවා. 
ගගෝත්රික කාන්තාවක් �ැටියට ගමවැනි 
තනතුරකට පත්ගවන්න ඕන කියන සිහිනයක් 
මට කවදාවත් තිබුගණ නැ�ැ. ඒත් මට දුපපත් 
ජනතාවට ගස්වය කරන්න තවත් ග�ාඳ 
අවස්්ාවක් ලැබිලා.”

දේපදි මුර්මු 2017 ඉන්දීය 

ජනාධිපතිවරණවේදීත් ප්රාන්ත 

අවපක්ෂිකාවක් වලස ඉදිරිපත් වුවද 

ජයග්රහණවේ වදාරටු විවර වනාවීය. එවහත් 

ඉන් අවුරුදු පහකට පසු ඇය තම දුර්ග 

මග තරණය කවේ තම ප්රතිවාදී අවපක්්ෂක 

හිටපු විවදශ අමාත්ය 84 හැවිරිදි යශවාන්ත් 

සිංහා පරාජයට පත්කරමිනි.

ඉන්දීය ආණඩුක්රම ව්යවස්ාව අනුව එරට 

ජනාධිපතිවරයා වතෝරාගනු ලබන්වන් අවප 

රවේ වමන් මහජන ඡන්දවයන් වනාවේ. එම 

බලය ඇත්වත් එරට පාර්ලිවේන්තුවටය. 

ඉන්දීය මධ්යම ආණඩුව වන වලාේ 

සභාවේ නිවයෝජිත මන්්රීවරුන් සහ 

රාජ් සභාව ඉහ� මන්්රී මණ්ලය වලස 

වකාටස වදකකින් සමන්විතය. ජනාධිපති 

වතෝරාගැනීවේ ඡන්ද විමසුමට වලාේ 

සභාවවත්, රාජ් සභාවවත් වමන්ම ප්රාන්ත 

මන්්රී මණ්ල නිවයෝජිතයින්ද එක්වවති. 

ඉන්දීය ජනාධිපති නාමමාත්රික තනතුරක් 

වලස සැලවක්. ජනාධිපති තනතුර සඳහා 

විධායක බලතල ලැබී තිබුණත්, ඒවා 

ක්රියාත්මක වන්වන් අග්රාමාත්යවරයාවේ 

අණසකට අනුවය. එනේ ජනාධිපති 

තනතුරට පත්වන්නා කටයුතු ක� 

යුත්වත් ව්යවස්ාවේ සඳහන්ව ඇති පරිදි 

අග්රාමාත්යවරයාවේ හා කැබිනේ මණ්ලවේ 

උපවදස ගනිමින්ය.

වේ අනුව තම වගෝත්රික ප්රජාව වවනුවවන් 

ඇය අවපක්්ෂා කරන කාර්යභාරය 

ඉටුකිරීවේ කර්තව්යය වවත පහසුවවන් 

�ඟාවීමට මුර්මුට හැකියාවක් තිවේද 

යන්න විචාරකයින් කරුණු දක්වමින් ඇත. 

ඉන්දියාවේ ජීවත්වන ආදිවාසීන් ගණන 

මිලියන සියයකට අධිකය. අඩු වරප්රසාදිත 

ජන වකාේ්ඨාසයක් වලස සැලවකන වගෝත්රික 

ප්රජාවවේ ගැටලු වහාඳින්ම දන්නා මුර්මුට 

ඒ වවනුවවන් යමක් ක� වනාහැකියැයි 

කියන්නට තවම ඉක්මන් වැඩිවාක් වමන්ම, 

අග්රාමාත්ය වමෝදිවේ සහාය නිරතුරුව ඇයට 

ලැවබනු ඇතැයි සැලවක්.

“ෙේපදි මුරමු කියන්ගන් දිළිඳු ජනතාවගේ 
සුබසිද්ධිය ගවනුගවන් සමස්ත ජීවිතයම 
කැපකළ කාන්තාවක්. ඇයට මම භාරතීය 
මාතාව ගවනුගවන් සුබ පතනවා.”

අග්රාමාත්ය නවර්න්්ර වමෝදි ේවිටර් 

පණිවු්යක් තබමින් සුබපැතුේ එක්වකාට 

තිබුවණ එවලසිනි. එවසම ඇය නව 

තනතුවර් වැ් භාරගන්නා අවස්ාවටද 

අග්රාමාත්යවරයා ප්රමුඛ පක්්ෂ විපක්්ෂ 

වදශපාලනඥයන් සහභාගී වි සිටිවයෝය.

මුර්මු වපාව�ාවේ පය ගසා ජීවත්වන 

ගැහැනියක වලස, අවවරප්රසාදිත තම 

වගෝත්රික ප්රජාවත්, සමසත භාරතීය ප්රජාවත් 

වවනුවවන් වහට දවවස ඉටුකරන කාර්යය 

වකාටස වවනුවවන් වලාවක ශුභාශිංසන නේ 

දැනටමත් ඇයට හිමිව ඇත.

මුරමු 
ළයාන්විත කට�ඬක් 

ඇති ෙයාබර 
ගැ�ැනියක් 
ගලස ප්රකටයි
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YdLd ( lUqre.uqj" ud;r
jeä úia;r i|yd www.osteodr.com jk wmf.a  fjí wvúhg msúfikak'

Tiaáfhda la,sksla ffjoH uOHia:dkh" ud,fò' 
531$ 1" w;=re.sßh mdr" ud<fò' ËKsl weu;=ï 076 73 33 971 / 077 52 60 401
ÿ( weu;=ï 0112 054 444 / 0112 054 433 / 0112 054 499 

  ñksfil= ;u Wmam;a;sfha isg 
urKh olajd úúO frda.ndOhkag 
,lafõ' fïjd fndajk frda. iy 
fndafkdjk frda. f,i m%fNao l<o 
fï iEu m%fNaohlskau frda.shdg 
w;ajkafka mSvdjka h' fï w;ßkq;a 
wiaÓ frda. jvd;a úfYaI jkafka wo 
iudcfha iEu fofkl=u 
mdfya lsishï jQ wiaÓ 
frda.hlska fm<Suhs' 
tfukau wiaÓ frda.j, 
oelsh yels fmdÿ 
,laIKhla jkafka 
ld,dka;rhla mqrd 
mj;sk wêl fõokdjhs' 
fujka jQ fõokdjkaf.ka 
;eú ;eù isákd frda.Ska 
yg b;d flá l,lska 
tlS fõokdjkaf.ka 
w;añ§ug uyÕ= 
wjia:djla oeka Wodù 
we;' foia úfoia idudkH 
frda.Ska muKla fkdj 
ffjoHjreka mjd b;d flá 
ld,hla ;=< úYd, jYfhka iqjlr 
§ we;s wmQre frday,la .ekhs wo 
wms wjOdkh fhduq lrkafka'

  weußldj" tx.,ka;h we;=¿ 
ngysr iy hqfrdamSh rgj, m%p,s; 
fuu Tiaáfhdam;s ffjoH úoHdj 
wOHd;añl m%;sldr" iajdNdúl 
ffjoH úoHdjka ys m%jK;djhka 
iu. uqiqfldg yS,sxm;s hkqfjka 
kj ffjoH úoHdjla ks¾udKh 
lsÍug Y%S ,dxlsl uydpd¾h jrl= 
iu;aj isáhs' fï jkúg Y%S ,dxlsl 
iy úfoia frda.Ska ,laI  .Kkla 
Y%S  ,xldj ;=< iqjlr we;s w;r 
iqjl< fkdyels hehs iïu;hlaj 
mj;sk ufhdam;s" mdlskaika .õÜ 
jeks frda. i|yd id¾:lj m%;sldr 

lrKq ,efí' 
mdie,a isiqka w;f¾ 
b;d YS>%fhka me;sr hkakdjQ —me;s 
l=oh˜ frda.S ;;a;ajhgo fuu 
ffjoH úoHdj b;d id¾:lj 
m%;sldr lrhs' fuu ffjoH úoHdfõ 
we;s iqúfYaI;ajh jkqfha lsisÿ 

T!IO mdkhlska fyda 
Y,Hl¾uhlska f;drj frda.Ska 
i|yd m%;sldr lsÍuhs' fuh Y%S 
,dxlslhka ,enQ b;d jákd 

wjia:djla jk w;r úfoia .;j 
isák Y%S ,dxlslhkago ;u uõ rgg   
meñK ;uka isá ta ta rgj, ,enQ 
m%;sldr tf,iskau fyda Bg;a jvd 

fyd¢ka isÿlr .ekSug wjia:dj 
we;s w;r Y%S ,xldfõ .;lrk 
úfõl ld, iSudjka ksfrda.Sj 
.;lsÍug;a wjia:dj Wodù we;' 
fmdÿrdcH uKav,fha khsá moú 
follskau msÿï,o fuu uydpd¾h 
;=ud  wdrdê; ffjoHjrhl= f,i 
tx.,ka;fha isg meñK iyNd.S 
jk Tiaáfhdam;s la,sksla frday, 
;=< ;j;a W;=ï l¾;jHhla fjñka 
mj;hs' ta wirK frda.Ska i|yd 
lrk iafjÉPd fiajdjhs' mQcH 
mlaIh" wdndê; rKúrejka  iy 
wirK l,d lrejka fjkqfjka b;d 
ldre‚l oDIaáfhka n,k 
uydpd¾h;=ud" mQcH mlaIh" 
rKúrejka" wirK frda.Ska" fi!LH 
fiajdjka ys kshq;= fiajl 
fiaúldjka iy l,dlrejka ygo 
Wmam;sfhkau wdndO iys; l=vd 
orejka ygo b;d iykodhs f,i 
m%;sldrhs' tfukau uyck;djf.a 
oeä b,a,Sul m%;sM,hla jYfhka 
oeka Tiaáfhdam;s la,sksla YdLdjla 
ud;r lUqre.uqj m%foaYfha 
mj;ajdf.k hk w;r tu m%foaYh 
wjg ish¿ frda.Ska yg fuh uy;a 
wiajeis,a,la ù we;'

Tn m%;sldr i|yd ud,fí msysá ffjoH 
uOHia:dkhg meñfKkafka kï nodod" 
n%yiam;skaod" isl=rdod" fikiqrdod iy 
bßod Èkhkays Wfoa 8(00 isg iji 
2(00 olajd;a" ud;r lUqre.uqj 
YdLdjg meñfKkafka kï i÷od 
Wfoa 8(00 isg yji 2(00 olajd;a 
meñ‚h hq;=fõ' jeä úia;r i|yd 
www.osteodr.com jk wmf.a fjí 
wvúhg msúfikak'

  - bkaÈl m%sho¾Yk ú;dk -

Some of the diseases which are being treated.

m%;sldr ,nd.; yels frda.

 fld÷ weg fm, iïnkaO ish¿ frda. / Back Pain
 ysfia frda. Migraine
 ykaÈ fõokd $ Neck Pain $ Arthritis
    Shoulder Pain
 wiaÓ frda. $ Bone Disorders 
 ysßjeàï $ Numbness
 i| ñÿ¨ yd lfYareld fjkaiaùï $ Vertebrae &
    disc Misalignments
 wiaÓ ;oùï $ Bone Tightness
 iakdhq f;rmSï $ Spinal Nervous Decompression
 udkisl wd;;sh $ Stress
 Parkinson frda.h $ Parkinson’s Disease
 me;sl=oh $ Scoliosis
 wxYNd.h $ Paralysis
 iakdhq frda. $ Nervous Disorders
 úvdnr nj $ f;fyÜgqj $ Fatigue
 kskao fkdhdu $ Sleeplessness
 úYdoh $ Depression
 reêr ixirK moaO;sh wdYs%; frda.
     All Circulatory Disorders
 udxYfmaYS ;oùï Tight Muscles
 uOH iakdhq moaO;sh wdYs%; frda.
     All Central Nervous System Related Problems

Prof Sir Steve Russell (Dr.)
tx.,ka;fha ßiafgdrgß iajdNdúl fi!LH mqreÿ iy mqyqKq 
wdh;kfha wOHlaIl uydpd¾h Y%Su;a iaàõ ri,a ffjoH;=ud 
Tiaáfhdam;s frdayf,a m%Odk ffjoH;=uka .ek fufia i|yka lf<ah' 
uu Tyqj ñ;=frl=  fukau YsIHhl= jYfhka hk foúÈfykau l,l isg 
y÷kdf.k ;sfhkjd' fi!LHuh wjYH;d i|yd fudyqfj; fhduq jk 
f,i ´kEu flfkla yg uu úYajdifhka lshkjd' ;uka lrk foa

b;du;a ,eÈj lrk jD;a;slhka w;ßka jD;a;Suh lemùu w;ska Tyq lsisfjl=g;a 
fkdfofjksh' f,dj jgd fjfik ck;djf.a Ôjk rgdjka mjd by, kexùug Tyqgu 
wdfõksl jQ fuu jD;a;sh ufydamldÍ ù we;' ;uka úiska r|jd f.k we;s 
úúOdx.Slrkh jQ fuu oekqu wkqkafj; b;d ks¾f,daNSj iemhSug Tyq iu;a ù isákafka 
Tyqf.a yelshdjkaf.ka wka whg m%fhdack ,nd.ekSu ms‚ihs' 

Tiaáfhdam;s frday,

Sciatic
Nerve

Pain from sciatica radiates from the
buttock down the leg and can travel
as for as the feet and toes

frda.Skag muKla fkdj ffjoHjrekag mjd iqjh ,nd fok ffjoHjrekaf.a iy iqjh ,enQjkaf.a woyia lsysmhla

Thank you very much Prof. Sagara Karunathila-
ka & his team for giving great relief for my 
mother who was suffering from a bad backache 
for more than 10 years time. As a doctor, to me it 
was such a surprise to seen mother’s improve-
ment with this treatment method which is called 
“Osteopathy & Healingpathy” especially for 
spinal problem such as backache scoliosis, 
Frozen shoulder & many other conditions.

Statement of Dr.V.P.C. Rajakaruna (M.B.B.S)
Dip.HA PG Dip. HD Colombo& Lecturer 

I Am Dr. Thilini Dayarathna. I Came To 
Professor Sagara Karunathilake, Three 
Months Ago. I Had Back Pain and Scoliosis 
For 14 Years. I Suffered Immensely. I Fed Up 
Of Everything My Paining Was Vanished 
Soon After I got Treatments. All The Others 
Recommended Medicines And Surgeries 
Now I Am Spending Normal Life. This Is A 
Fine Treatment System I Recommend It For 
Anyone. I Thankful For Doctor for Curing All 
Illnesses That I Had.

ug oreKq fldkafoa wudrejla ;snqfKa' uu rfÜ 
iqm%isoaO ffjoHjreka fj; .shd' ta;a lsisu iqjhla 
,enqfka kE' uf.a hy¿fjla f.a ud¾.fhka 
fodia;r id.r ue;s;=ud fj; wdjd' fld÷wefÜ L

4
" 

L
5
 iakdhq ;o ùu" ol=Kq ll=f,a ;snQ ÿ¾j,;djhg" 

flkavd fmr<Sug m%;sldr ,nd .;a;d' oeka 80] 
fyd|hs' ldgj;a l< fkdyelsj ;snQ uf.a frda. 
;;a;ajh t;=ud iqjm;a l<d' uu b,a,d isákjd 
fujeks frda. ;;a;ajhla ;sfnk whg t;=ud ,Õg 
tkak lsh,d'

ffjoH úch;a (M.B.B.S) r;akmqr

ñksia isrerg lsis÷ ydkshla fkdue;s b;d 
.=Kd;aul yd iajNdúl m%;sldr l%uhla jYfhka 
Tiaáfhdam;s m%;sldr l%uh y÷kajkak mq¿jka' fuu 
m%;sldr l%ufha w;=re wdndO lsisjla fkdue;' 
T!IO mdkhla fyda Y,Hl¾u j,ska f;drh' fld÷ 
weg fm< iïnkaO ish¨u frda.o wiaÓ yd iakdhq 
frda.o i|yd Wiia ;;a;ajfha id¾:l m%;sldr 
l%uhla jYfhka fuh fkdmels,sj y÷kajkak' 
mq¿jka'

ffjoH mQ¾K lS¾;s fmf¾rd (M.B.B.S)
ffjoH wOHË Tiaáfhda la,sksla 

Dr. Thilini Dayarathna (M.B.B.S)

ffjoH ùrj¾Ok'

William J. Burke, DO. Family practice Program Director.
Doctors Hospital.

fmaIS moaO;sh .ek i,lk úg ud is;k úÈyg uQ,sl 
fjki uf.a ukig oefkk f,i kï Tiaáfhdam;s 
Ñls;ail jrhd ,nk w;sf¾l mqyqKqjhs' Tiaáfhdam;s 
ffjoH l%uh oE;ska isÿlrk msúiqula jqjo" frda. 
,laIK yÿkd.;a iy tfia;a ke;skï m%;sldr 
;;a;ajhka hgf;a isák frda.Ska foj¾.hgu fhda.H 
fõ' uu is;kjd fow;a msúiqu iy Tiaáfhdam;s ffjoH 
l%uh hgf;a frda.S ,laIK yÿkdf.k lrk m%;sldrh 
hk folu tlal, fyd;a frda.Ska yg wmg w;sf¾l 
hula msßkeñh yel' yqÿ fnfy;a fm;s kshu lrkjg 
jvd oE;a u.ska wiu;=,s; ;;a;ajhka ;=,kh lsÍu 
jvd;a fhda.Hfõ '

uu bkafk tx.,ka;fh ug wjqreÿ 10 la ;siafia 
;o T¿j lelal=ula ;snqKd' ngysr ffjoHjre 
yuqjqKd wdhq¾fõo l%ufhkq;a m%;sldr .;a;d' kuq;a 
iqjhla ,enqfK kE' miqj wka;¾cd,fhka fï 
fvdlag¾ .ek oek.;a;d' uu ojia myla m%;sldr 
.;a;d' ug iEfyk fjkila oefkkjd' fn,af, ;o 
.;sh ke;sjqKd'
;ju T¿j lelal=u yeÿfku keye' uu fï 
frda.fhka iEfyk mSvd úkao flfkla' uu 
ia;+;sjka; fjkj fvdlag¾g udj iqjlr,d ÿkakg'
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මානව හැ�යා ප්රව�ධන 
�ෙ�ෂඥ හා ෙ��ඨ 
මෙනා��ා උපෙ��කා
ර�නා ��ප �මා�

06 2022 අෙගා�� 03 වන බ��
අ� �ය�ෙ� ස�ය සව��ම �යලා. ෙදය� 
�ය�� අෙනකා ඒක සාව�නෙය� අහෙගන 
ඉ�න බව කතා කරන ෙකනාට දැෙන�න 
හ��න ඕෙ�. ෙහාඳ සව� ෙද�ෙන�ට 
අෙනකාෙ� ��ෙ� ඉ�ය�, අංගචලන 
පවා පහ�ෙව� හ�නාග�න ��ව�. ස�ය 
සව� �ෙම� සහ �තරම ෙහාඳ සංවාද 
ෙගාඩනගා ගැ�ෙම� සැ�යා/��ඳ ���ද, 
ස���ද, ප්ර�න ගැට� �ෙයනවද ඔවැ� 
ෙ� එ�යට ග�න පහ��. ඒක ෙද�නාෙ� 
ස�බ�ධය වැ�ෙව�න �තර� ෙනෙම� 
ගැට� �ස�ගැ�මට� පහ�ව�.

�වාහයට ක�� ���ෙලා වෙ� �� 
�� ගගා ෙප�බ� ෙ�ඩන අය �වාහෙය� 
ප�ෙ� කතා ��ම සහ ඇ��ක��ම 
අතඇරලම �නවා. මැ��ෙ� �වළ� බ� 
එකක ආදෙර� කතා කර කර �ෙයා� 
“ඒ ෙහාර කප� එක�” �යලා ���� 
�ය�ෙ� ඒකෙ�. බැ�දට ප�ෙස ආදෙර� 
කතාබහ කරන එක අෙ� සමාජයට ඒ තර� 
��මය�. ෙද�නා අතර ෙහාඳ සංවාද ඇ� 
කරග�න වයස, �වාහෙය� ගත�� අ��� 
ගාණ බාධාව� කරග�න එපා. ෙප�ව��ව 
ඉ�න කාෙල�ම ෙද�නා අතර ෙහාඳ 
සංවාදය� ෙගාඩනගාග�න බැහැ� �යලා 
�ෙතනවා න� ඒ �වාහයකට ෙනායන 
තරමට ෙහාද� �යල� මම න� �ය�ෙ�.

ක��හ� ෙකෙන� 
එකම ෙ� නැවත 
නැවත �ය�ෙ� 

ඒකට අව� 
හ� ප්ර�චාරය 
ෙනාලැ�ණාම� 

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

නෑ �ය�ෙකා ��. ඒක ෙනෙ� ෙහාඳම 
ෙ�. මෙ� ව�� ෙකා�ෙවෙ�ව� මට කතා 
කර�න ෙද�ෙ� නැහැ. හැමෙවෙ�ම 
කතා කර�ෙ� එයා �තර�. ඒ �සා මම 
දැ� එයා �යන ඒව� ඇෙහ�නෑ වෙ� 
ඉ�නවා” �යල�.

ෙ� ��ඳ ඇෙ� ප�ෙ� 
එකම ද�වා�. ෙදමා�ය� 

��යාවල කා�යබ�ල 
�� �සා �ං� 
ස��ෙ�  ඉඳලම 
ඇයට කතාබහ 
කර�න , ඇ��ක� 
ෙද�න ෙකෙන� 
ඉඳලා නැහැ. ඉ�� 
ඇෙ� ෙ� හැ��මට 
ෙ��ව �ෙ� 
ඒක. ෙකාෙහාම� 

ෙසාබාවෙය�ම 
කා�තාව� ����ට 

වඩා කතාවට ද�ෂ�ෙ�. 
ඉ�� ��ඳ �යන ෙ�වලට 

�ක� වැ��ර අවධානය ෙද�න �යලා 
මම සැ�යට ��වා.

ඒ වෙ�ම ��ඳ එකම ෙ� නැවත නැවත 
�යනවා �යලා� ඔ� ��වා. සාමා�ෙය� 
ෙකෙන� එකම ෙ� නැවත 
නැවත �ය�ෙ� ඒ 
අව� ප්ර�චාරය 
ෙනාලැ�ණාම�. 
හ�යට �ං� 
ද�ෙව� 
ෙස�ල� 
බ�ව� 

“�වාහයකට යනවා න�, ප්රථමෙය� ඔබ 
ඔෙබ�ම ෙ� ප්ර�නය අස�න. ‘ෙ� ��ගලයා 
සමඟ මහ��ය ද�වාම ෙහා�� කතා ��මට 
හැ�ෙ� යැ� ��වාස කරනවාද?’ �වාහෙ� 
අෙන�� �ය�ල අ��ර ෙ�.”

ෙ� ජ�මා� ජා�ක ද�ශනවා� ෙෆ��� 
��ෙ�ෙ� �යමන�. ඔය �යමන 
ඇ�ෙ� �ක� ක�පනා කරලා 
බල�න තරෙ� ව�නා 
ෙ��ම� �ෙයනවා. �වාහක 
�වළ� �යප� ෙව�� 
ත�ණ කාෙ� ��� 
ආදරය, �ං�ක�වය වෙ� 
ෙ� නැ�ෙව�න ��ව�. 
හැබැ� ම��සෙය�ට 
මැෙරන දවස ෙවනක�ම  
තම� �යන ෙ� අහෙගන 
ඉ�න, කතා කර�න 
ෙකෙන� අව��. ඉ�� 
කතාබහ සහ අසා ��ම සමඟ 
ෙගාඩනැෙගන සංවාදය යහප� 
ස�බ�ධයක පැවැ�ම �රණය කරනවා 
��ෙවා� හ�.

කාෙලකට ක�� මැ��යට ආස�න 
�වළ� මට �ණගැ�ණා. සැ�යා ෙබාෙහාම 
��ශ�ද�. උපෙ�ශනයට ආ� �ෂණෙ� 
ඉඳලාම ��ඳ න� කෙ� ෙතාරෙතාං�ය� 
නැ�ව �ර�ය� වෙ� සැ�යට ෙ�� �ය� 
එක. සැ�යා ඇයට සව� ෙද�ෙ� නැහැ 
�යන එක� ඇෙ� ෙචාදනාව. අ��� 
��පහක වෘ��ය ��ෙ�� “හ�බ�� 
මම �යන ෙ�ව� අහෙගන ඉ�ෙ� නෑ, 
හ�බ�� මා� එ�ක හ�යට කතා කර�ෙ� 
නෑ” �යලා ෙචාදනා නග� ���ඳෑව� 
�ෙ� ෙක� ගාණ�.

ප�ෙ� මම ෙ� 
ෙද�නා එ�ක ත� 
ත�ව කතා කළා. 
එතෙකාට ඒ 
සැ�යා ��ෙ� 
“ර�සාවට ��� 
ෙගදර ඇ��ලා 
මට �දහෙ� 
��ම� ග�න 
බැහැ. ෙ�ෙර� 
ඇ�ළට ය�න 
ක�� �ය��ල 
පට�ග�නවා. 
ෙමයා උෙ� 
ඉඳලා කර�වා 
�තර� 
ෙනෙ� එහා 
ෙගදර� ඊට 
අ�ල� ෙගදර 
අය� කර�ව� 
�යනවා. 
ඒක� 
කම� 

ෙදනක�ම අඬනවා වෙ�. ඒ 
කාරණාව� සැ�යට පැහැ�� 
කළා.

සැ�යට� කතා කර�න 
ඉඩ� ෙද�න ඕෙ� �යන 
එක මම ��ඳට පැහැ�� 
කළා. ඒ වෙ�ම ෙදය� 
කතා කර�න ෙවලාව� 
�ෙය�න ඕෙ�. සැ�යා 
මහ�� ෙවලා ෙගදර 
එනෙකාටම කතා කර�න 
පට�ග�න එක ප්රාෙයා�ක 

නැහැ. ෙමාකද මහ�� �� ෙමාළය 
ඇ��ක� ෙද�න ෙකාෙහ�ම ��න� 
නැහැ. ඒ වෙ�ම අ��ෙ� ඕපා�ප කතා 
ෙනාකර ප�� ��ෙ�ට වැදග� ෙ� කතා 
��ම වඩා වැදග� බව� ඇයට ෙ��� 
කළා.

��ෂ පා�ශවෙ� බ�කා�ය හැ�යාව 
අ��. ඉ�� වැඩ� කරන ගම� ඔ��ට 
යමකට උවමනාෙව� සව� ෙද�න බැහැ. 
න�� කා�තාව�ට වැඩ ��පය� කරන 
ගම� �ණ� ෙහා�� ඇ��ක� ෙද�න 
��ව�. ��� උද�ය ඇ��ක��ම සහ 
කතා ��ම �තාමතාම මගඅ�න අව�ථා� 
�ෙයනවා. ��ඳ කතා කරන ෙදයට සහ 
ෙසාබාවයට අකමැ� න� ඔ� �තාමතා 
එය මගඅ�නවා. ෙකාපෙය� ඉ�නෙකාට, 
ගැට�වක ඉ�නෙකාට වෙ�ම තම�ෙ� 
අ�� වරද� �� ෙවලාවට� ඔ�� ෙ� 
හැ��ම ෙප�වනවා. ��� මනෙ� ෙ� 
�වභාවය� ෙ���ග�න ��ය� ද�ෂ 
ෙව�න ඕෙ�.

ෙහාඳ සව��මකට මෙනා��ාෙව� 

ඔය න� �ව� එකටම 
ෙහාර කප� එක�! 

ෙකා�ෙවෙල� 
කච කච ගාන ගැහැ� 

උද�ය �සා �ර� 
වෙ� �යවන ���� 

අ��මට ෙගා� 
ෙවනවා 
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Tiaáfhda wd;rhsáia j;auka iudcfha nyq,j 
ldka;djka úiska mSvdúÈk frda.S ;;ajhla f,i 
ye¢kaúh yel' YÍrfha iunr;djh" Yla;su;a 
Ndjh rodmej;Sug wiaÓ moaO;sh fndfyda f,i 
Wmldr lrkjd' wiaÓ folla w;r msysàu 
ikaêhla f,i y÷kajk w;r ikaêfha 
kuHYS,S;djhg yd p,khg myiq jk f,i 
ks¾udKh ù ;sfnk ;r,uh fldgi ldáf,ac 
f,i y÷kajd we;' fuu ldáf,ac f.ùhdu ksid 
we;sjk m%odyl ;;ajh Tiaáfhda wd;rhsáia 
kñka y÷kajkjd'

Yßrdka;rfhka isÿfjk fuu f.ùhdu" fjki 
we;slrk l%shdj,sh 50] muK jk úg§ 
frda.shdg lsisu fõokdjla f.kfokafka kE' 
kuq;a f.ùhdu tkï 51] ;;ajh ;=<§ fõokdjla 
f,i oefkkakg mgka .kakjd' tys§ fõokdj 
ke;slr.ekSu i|yd m%;sldrj,g frda.shd 
fhduqfjkjd' fuys§ frda.shdg wjYH jkafka 
fõokdjg iykhlau muKhs' kuq;a 
YÍrdka;rfhka frda.hg iqjm;a Ndjhla 
,efnkafka keye' tkï ikaêh w;r f.ùhdu 
k;r fkdfjk w;r frda.fha j¾Okhla 
isÿfjkjd'

frda.hg ksis m%;sldrh fkd,eîu ;=< ojiska 
oji frda.h j¾Okh jk w;r YÍrfha 

ridhksl 
l%shdj,sfha ^ESR& 
fjkialï we;sùu iuÕ 
jHqyd;aul fjki isÿùuo mgka.kakjd' fuys§ 
mdo weoùu áflka ál mgka.;a;;a 20]la muK 
jk;=reu oekSula keye' 

fuys§ uq,skau fmkajk frda. ,laIKh jkafka 
weúÈk úg fõokdj iuÕ fldr.ik .;shla 
we;sùuhs'th l%ul%ufhka j¾Okh ù jhi;a 
iuÕ ord.; fkdyels fõokdjla we;slrkjd'

fujeks ;;ajhl§ YÍrfha m%;sYla;slrK 
moaO;sh ÿ¾j,jk w;r ta ta mqoa.,hdg 
wdfõ‚l jQ weoh yg.ekSu isÿjkjd' 
weo.eiSu ^VALGUS DEFORMITY& oKysfika 
fome;a;g wE;alrùu" ;j;a wdldrhlg 
fjf;d;a frdaohla wdldrhg weo.eiSu" tfukau 
mdoh bÈßhg weoùu  jeks úúOdldrj,g 
weo.eiSu isÿfjkjd'

fï iEu wjia:djl§u weo.eiSu jeäùu;a iuÕ 
fõokdj;a jeäfjkjd' fldkao fõokdj 
yg.ekSuo isÿjkjd' ta iuÕ th my, 
lfYareldj,g" fmaYs 
j,g" iakdhqj,g 
n,mEula fj;au fldkao 
Èf.a isg mdoh olajd 
fõokdjla we;sfjkjd' 
bÈlgq wksk wdldrhg" 
l=ö ÿjk wdldrhg "mdo 
ysßjeàu" bÈóu" 
fõokdj ord.; 
fkdyels ;;ajhg m;afjkjd muKla fkdj 
mdoh wähla ;nd wähla .ekSug fkdyelsj ,; 
jkjd' jf.au lÿ¿ i,kjd' fuh b;du ÿÅ; 
;;ajhla'

wm ffjoH l%uh ;=< fõokdjg fyda frda.hg 
fkdj frda. uQ,hg tkï Tiaáfhda wd;rhsáia 
frda.fha fya;=jg fydañfhdam;s m%;sldr ,nd 
fokjd fuysÈ  frda.shdf.a ldhsl ;;aj fukau 

Tyq fyda wehf.a is;=ú,s udkisl ;;ajhkao frda. 
uQ,h ke;s lrk ix{d ud¾.hla fia ie,ls,a,g 
.efkkjd' fydañfhdam;s ffjoH l%uh uq,O¾uh 

wkqj kej; wiaÓ mgl 
f.dvk.k" ldáf,aÊ 
j¾Okh we;s lrjk 
wehg$ Tyqg wdfõKsl jQ 
ksjerÈ T!IOh f;drd 
.eksug ñka yelshdjo 
we;s lrjkjd' fï wkqj 
wmg fõokdj fok weoh 
we;sjQ ia:dkh muKla 
fkdj oekg fkdoefkkak 
bÈßfhÈ ;j f.fjkak" 

weofjkak" fõokdj f.k fok ;sfnk Yßrfha 
wfkl=;a iEu ia:dkhlau fï ;=<ska h:d ;;ajhg 
m;aùu isÿfjkjd' mdo weoh ke;sj Tjqka m%lD;s 
;;ajhg m;aùu fï ;=<ska isÿfjkjd' 

fujeks frda.Skag fydañfhdam;s m%;sldr l%uh b;d 
iqúfYaIS jQ m%;sldr l%uhla jkafka frda.uQ,h 
ke;s  lrk m%;sldr l%uhla ksihs' jhi 
.eg¨jla jkafka keye' frda. ,laIKj,g wod< 
fydañfhdam;s m%;sldr ,nd§u uÕska ÿ¾j,jQ 
m%;sYla;slrK moaO;sh f.dvkexùu ;=<ska we;sjQ 
jHqyd;aul fjki kej; h:d;;ajhg m;aùfï 
l%shdj,sh wdrïN fjkjd' túg"mdo weoh l%u 
l%ufhka h:d ;;ajhg m;aùu iqjùfï l%shdj,sh 
mgka .;a fudfydf;a isg fldr.eisu" fõokdj 
l%u l%ufhka wvqfjkak mgka.kakjd' thhs Tn 
,eìh hq;= ksiel iqjh'

fydañfhdam;s m%;sldrj,ska ;reKlu kej; 
,efnkjd hkqfjka i|yka lrkafka fuhhs' 
kej; iEu fohlau jHqyd;aulj yd ridhkslj 
ieliSu ;ud fkdoekqj;au Yßrh ;=, isÿù 
yudrhs'iaÓr iqjh fuhhs'fï ;;ajh ,nd.eksu
m%;sldr ms<sn|j wjfndaOh" bjiSu "úYajdih" 

frda.shd ;=< ;sìh hq;=hs'T!IO Ndú;h yd 
i;aldrho ksishdldrj isÿl< hq;=hs' fldia" 
fo,a" jïngq" uElr,a" w," mßmamq jeks wdydr 
fkd.; hq;=hs' tu wdydrj,ska je<lshhq;= jkafka 
fydañfhdam;s T!IOj,g 
fkdj jhi;a iuÕ 
isÿjk igkla ksidh' 
tkï jhi wkqj blauka 
iqjh ,nd.ekSug wjYH 
ksidh'

ksjerÈ wdldrhg 
m%;sldrh iuÕ 
i;aldrho ,ndÿka úg 
mdo weoh h:d;;ajhg 
m;aùu isÿjkjd'
ta fjki;a iuÕ 
wd;rhsáia frda.h 
YÍrfhka iïmq¾Kfhkau 
ke;sj hkjd' frda.shd 
iqjm;a ù ldhsljo" udkisljo iqjh ,nkjd' 

w;=re wndO fkdue;s"Ndú;h myiq" nd," uy¨" 
.¾NKS whg;a Ndú;d l< yels fuu m%;sldr 
l%uh wd;rhsáia frda. ;;ajhka ksid mSvdú`Èk 
ldka;djka jk Tn fukau Tfí uj" mshd" 
fidfydhqßhj fuu frda.fhka uqojd.kak 
oekqj;a lrkak'

ksiel iqjhg fydañfhdam;s m%;sldr'
w;aa"mdo weoùu ksid fõokd ú`Èk Tng

0112 637740/ 0112 637741
071 8250716 / 071 8250717

igyk fca' ta' iS Ydka; l=udr

úuiSï (
tÉ fla fydañfhdam;s

fy,a;a flhd¾ fikag¾ m%hsjÜ ,sñgâ 
fkd'12" ms'ì' w,aúia fmf¾rd udj;"

lgqneoao" fudrgqj'

rcfha ysgmq m%Odk 
fydañfhdam;s ks,Odßks"

ffjoH
wkqId fyaul=udr'  



කලාව ප්ර�ණ කළ �ලා �තාලා �පෙදෙන�� 
�ං ��� ඒකට මට උද� කරනවා.”

ෙපරහර හ�� ඇ��වල ෙකාට� 

��පය�. ක�ෙප� වැෙසන ප�� �සට 

දමන ෙකාටස ෙන��මාලය�. ඉ�� ෙකාටස 

අ� ඇඟ වසන 

ෙකාටස�.

“ෙපරහෙ� යන 
අ� ඇ��ෙ� ��� 
ග�න කා�ඩය� 
මා�ගාෙ� ඉ�නවා. 
ඒ අය මට අරෙගන 
ෙදන ���වලට අ�ව 
තම� මම මහ�ෙ�. 
නැ��ග�ෙ� ඇ� 
ර�� අෙප� ස�ග�� 
�සා ෙ� වාෙ� කර�ව 

වඩ�මව�න ඇ� 
ර�� ෙවන� ෙවනවා. 
ඒ වාසනා ද, ඉ�� රාජ 
ද නැ�ත� ෙව�� 
ෙකෙන�ද �යන එක 
මම ද�ෙ� නැහැ. 
හැබැ� ෙ� ෙවනෙකාට 
මට මංගල හ�� 
රාජයාෙ� ��� ලැ�ලා 
ඉවර�.”

අවැ� න� ෙ� එක 

ඇ�� ක�ටලය� 

අ��� ��පය�ම 

�ව� ෙපරහර 

ඇ��ට ඇ�ද�ය 

හැ�ය. එෙහ� ෙ� 

ස�කා�යයට අතගැ� 

ඈ අ��� අට 

�රාවට  අ���ද� 

පාසාම අ��ම ඇ�� 

��මාණය ��මට 

පැ��ෙ� නැත.

“සාමා� ම�� 
ෙගදරකට ය��ව� අ� එකම ඇ�ම ෙදපාර� 
අ��ෙ� නැහැෙ�. ඇසළ ෙපරහැර �ය�ෙ� 
ෙහළෙ� �ජ�යම මහා මංග�ය. ඒ �සා 
මම හැම අ���ෙදම අ��ම ඇ�� ක�ටල, 
උ��ය� සහ ��ධාසන ��මාණය කරනවා. 
�����ට වෙ�ම තම� ල�සන අ�� ඇ�ම� 
ඇඟට දැ�මම අ� ඇ���ට ඒක දැෙනනවා. ෙස�ව�� ෙහ��ආර�� 

08 2022 අෙගා�� 03 වන බ��

�ට වසර ��පයකට ක�� දළ� ෙපරහර හ�� රාජය�ෙ� ඇ�� �ජා ��මට 
සැ��ය �� ���ක� ��පය� �ය. �වර කලා�ෙ� උප�ෙන��ම ඉ� ප්ර�ඛතම 
කාරණාවය. ඊළඟට �� ��ෂ බවය. න�� 2014 වසෙ� �ට ඉ�හාසගත ෙ� කාරණා 
ෙවන� �ෙ� පහතරට ඉපැ�� අෙ� කතා නා�කාව දළ� ෙපරහර ම�� හ���ෙ� 
ඇ�� �ෙජාපහාර ක�ත�යට අව�ථාව ලැ�ම සමඟය.

ෙ�මමාලා �ම�ය ෙක� කළෙ� සඟවාෙගන ද�ත ධා�� වහ�ෙ� වැඩම කර�වද 
අදට� මා�ගාෙ� ප�����ව ෙම�ම දළ� ෙපරහෙ� බ�තරය� අංග  කා�තාව�ට 
අකැපය. එෙහ� අද දළ� වහ�ෙ� වැඩ ��නා සධා�ක කර�ව වැඩම කරනා ම�� 
ඇ��ෙ� ඇ�� දෑ��ම �ය�� ගැහැ�ය� �ම ��ෙ��ය. ඇතැ� �ෙටක ෙ� 
ගැහැ��ට අකැප ඒ ඉ�හාසය ෙපරෙළන තැනක එ� සටහන� �මටද බැ� නැත. ෙ� 
සාග�කා ��මා�න න� ඒ ��ව��ය සමඟ ෙය�� ��සඳරක සටහනය.

ෙ� පාර දළ� වඩ�මන 
හ��යා ක�� �ණ� 
එයාෙ� ඇ�ම මහලා �ලා 
මම මහණ ෙව�න යනවා  

�ශ්රා�ක රා� ෙ��කාවක වන 

සාග�කාෙ� ප�ං�ය පාන�ර ප්රෙ�ශෙ�ය. 

මහ�වර ඇසළ ෙපරහෙ� හ�� ඇ�� 

�ජාවට ෙප�� �ර�ෙනා ෙබාෙහාය. 

ඉ�� ෙ� �ජ�ය අව�ථාව ලබාගැ�ෙ� 

හැ�යාව කණ කැ�බෑවා �ය ��ෙර� 

අහස බලනවාට ෙදවැ� නැත.

“දළ� වහ�ෙ� මහජනයාට ප්රද�ශනය 
කර�ෙ� ෙබාෙහාම කලා�ර��ෙ�. �ට 
අ��� ගාණකට ක�� ඔෙහාම දළ� 
වහ�ෙ� ප්රද�ශනය කරන දවසක මම 
උ�වහ�ෙ�ව �යැ��ම දැකබලා ග�නය 
�යලා �වර �යා. ෙපා�ෙ� ඉඳලා ඉඳලා 
මෙ� වාෙර එනෙකාටම දළ� වහ�ෙ� වැඩම 
කරලා ඉ�න ��ෙ� ෙ�ර වැ�වා. ඒක ��ෙ� 
කාෙ�. එ� මා�ගාෙ� ෙකා� ත්ර�තවා�ෙය� 
��ය�. ඒ� මම කළ අ�සල ක�මය� �සා 
මට ෙ�ර වැ�ණා �යල� මට න� ��ෙ�. 
මම කවදකහ� දළ� වහ�ෙ� ෙව�ෙව� ය� 
ෙදය� කරනවා �යලා එෙවෙ� මම  ත��ම 
අ��ඨාන කරග�තා.

ඉ�� අ��� ගාණ� මම ඒකට අව�ථාව 
ෙහ�වා. ප�ෙ� මෙ� ��ෙර�ට මා�ගාව 
සමඟ ස�බ�ධතා �ෙයන බව දැනග�න 
ලැ�ණා. ෙපරහර හ���ෙ� ඇ��වලට 
�ද� ස�මාදම� ෙව�න� මම අව�ථාව 
ඉ��ෙ�. ඒ� මෙ� වාසනාවට දළ� 
ෙපරහෙ� අවසාන ර�ෙදා� ෙපරහෙ� මංගල 
හ�� රාජයාෙ� සහ දෑෙ� ගම� කරන 
හ��� ෙදෙදනාෙ� ඇ��, දළ� වහ�ෙ� 
අ�ෙව� වැ�ෙස� ආර�ෂා කරන උ��යන 
වෙ�ම දළ�ව තැ�ප� කරන ��ධාසනය 
සක� කර �ජා කර�න මට අව�ථාව 
ලැ�ණා. ඉ�� 2014 ඉඳලා මම ෙ� උ�� 
�ං කට��ත ��ධ කරනවා.”

ෙපරහරක ෙ�ජස වැ��මට න�තන 

අංග ගණනට  නැ�න� නැ��ව� 

ප්රමාණයට වඩා රාජ ෙ�ජ�� පා තබනා 

හ�� ර�� ෙ��ය. ඇතැ�� �රකතර 

ෙගවාෙගන ඇසළ ෙපරහර නරඹ�නට 

ය�ෙ� දළ� වහ�ෙ� වැඩවසනා කර�ව 

�ෙට� තබාෙගන අ�මානෙය� ගම� 

කරනා ම�� ඇ�ර� �යැ�� දැකගැ�ෙ� 

ආශාෙව�ය. ඉ�� ඒ හ���ෙ� ඇ�� 

බැ� බැ�මට ආක�ෂ�ය �ම ෙබාෙහා 

වැදග�ය.

එකල රජ දවස ඇ�, අ�, �ය, පාබල 

��රඟ ෙ�නා ර�� ස� �ය. �ද 

කට��වලට ෙම�ම �ජ�ය කට�� 

සඳහා� ෙ� හ�� ෙ�නාව ෙයා�ග�ෙ�ය. 

ර� ඔ�ෙ� ප්රතාපව� බව ෙප��ෙ� 

අලංකාර ෙර��ෙළ� සැර� ම�� ඇ� 

�ට නැඟ ගම� ��ෙම�ය. ඉ�� ෙ� 

හ�� ඇ�� මැ�ම 

සා�ප්ර��ක කලාව�. 

එය ��� ඇ�� මහන 

තරමට ෙ��පහ� 

නැත. ඇ�ෙත�ම 

එය අ� වැඩ�ය. 

හ���ෙ� ��  

ලබාගැ�ෙ� �ට ඇ�� 

මසා �ම��ම ද�වාම 

අ� වැඩ ෙගාඩ�ය. 

සා�ප්ර��ක හැඩතල, 

තද ව�ණ, ��ලන 

�����, ෙ��ද 

එකකට එක� ගලපවා 

ඇ�ෙ� ල�සන�, 

��නය� වැ� කළ 

��ය.

“සධා�ක කර�ව 
වැඩමවන ම�� 
ඇතාෙ� ඇ�ම අ�� 
හ���ෙ� ඇ��වලට 
වඩා �ෙ�ෂ ෙව�න 
ඕෙ�.

මංගල හ�� 
රාජයාෙ� ඇඟට ල�සන 
ෙර�ද� �යලා ඒක 
ල�ව�� ගැටගහලා ඒ 
උ�� කර�� වහ�ෙ� 
�යලා� ඉ�සෙරාම 
දළ� ෙපරහර �ෙ�. 
ප�ෙ� ෙමෙහම 
ඇ�� මහ�න පට� 
අර�. ෙ� ක�ත�ය 
බාරග�නෙකාට මම 
ඇ�� මහ�න ද�ෙ� 
නෑ. ඒ �සා මම ඇ�� සැල�� කරලා 
ෙවන� අය ල�වා මහග�තා. ඒ මහ�� 
බලාෙගන ඉඳලා මහ�න ඉෙගනග�තා. දැ� 
මට බාර ඇ�� ක�ටල �නම මම ත�යම 
මහනවා. සං�කෘ�ක �ත්ර, ඓ�හා�ක අංග, 
රාජ�ය�වය ෙ� හැමෙ�ම ඇ�ෙ� තල හා 
ව�ණ ගැ��ෙම� ෙප�ව�න ඕෙ�. �ත්ර 

එතෙකාට ඔ��ෙ� ෙ�ජස, ආඩ�බර �ලාව 
තව� වැ� ෙවනවා �යල� මට �ෙත�ෙ�.”

ෙ� උ�� මාහැ� ක�ත�යට සෑම 

වසරකම  ��යනයකට අ�ක �දල� 

ඇය වැය කර�ෙ� උ�� � �න පාර�තා 

�ර��.

“එක හ��ය�ෙ� ඇ�ම� �ෙලා ��ස� 
�තර බර�. ඇ�� �නට� උ��යනට හා 
��ධාසනයට ර�තරං සහ ��තල ආෙ�ප 
කරනවා. ඒ වෙ�ම �ල අ�ක මැ��, 
පාෂාණ, ෙර� ව�ග �තර� ෙයා�ග�ෙ�. 
ෙ� කට��ත ෙලෙහ� පහ� වැඩ� 
ෙනෙම�. ඇ�� ��මාණයට මාස හය� 
�තර ගතෙවනවා. ද�න �යන උද�ය 
ෙබාෙහාෙදනා ඇ��ලා බැ� ��� උද� 
උපකාර කරනවා. මම ෙකාෙහාම� ම� 
මාංසෙය� ෙතාර�. ෙ� කට��තට අත 
ගහ�න එන හැම ෙකනාම ම� මා� ෙනාකා 
ෙ�ෙවලා එ�න �යලා මම දැ�� ෙදනවා. 
අෙගා��ෙ� අවසාන ෙපරහරට ක�� මම 
ෙ� ඇ�� භාරෙද�න ඕෙ�. ඒ �සා ෙ� 
දව�වල අ� � එ�ෙවනක�� අ� ෙ� 
ස�කා�යෙ� �රත ෙවනවා.”

ෙ� වසෙ� ෙ� මාහැ� කට��තට ඇෙ� 

�යක�වය ලබාෙදන අවසාන වසර බව 

ඕ �ය��ය. ඒ ෙ� දළ� ෙපරහර ඇ�� 

�ෙජාපහාරයට ෙනාෙදව� තව� උ�� 

කට��ත� සඳහා �යමං තැ�මට ඇයට 

අවැ� �සාය.

“ෙ� �නැ� කට��තට මම �යක ෙවන 
අවසාන අ���ද ෙ�ක. ෙ� පාර ෙපරහර 
කට�� ඉවර �ණාම  ��මෑ� ෙකෙන� 
ෙව�න� මෙ� ක�පනාව. ඉ�� අ��� 
ගාණ� මට ෙ� අව�ථාව �� �යවඩන 
�ලෙ��මාට මම අෙ�ක වාරය� �ං 
ප්රා�ථනා කරනවා.”

ඉ�� අප �වමාන ස���රජාණ� 

වහ�ෙ� ෙ� සලකා ව�දනා කරනා �ගත 

තථාගත ද�ත ධා�� වහ�ෙ�ට උ��ය� 

සහ ��ධාසන පනව��ද, අවසාන ෙපරහර 

�න දළ�ව වැඩම කරනා ම�� ඇ�� 

දෑල හ��� අලංකාර කර ජ� ජනයාට 

��ධාල�බන ��ය ඇ� ��මට �යක 

වන ඇයට අප ද බැ� ��� �ං ප්රා�ථනා 

කරෙන�!

සාග�කා ��මා�න

නැ��ග�ෙ� ඇ� ර�� අෙප� 
ස�ග�� �සා ෙ� වාෙ� කර�ව 
වඩ�මව�න ඇ� ර�� ෙවන� 

ෙවනවා. ඒ වාසනා ද, ඉ�� රාජ ද 
නැ�ත� ෙව�� ෙකෙන�ද �යන 

එක මම ද�ෙ� නැහැ. හැබැ� 
ෙ� ෙවනෙකාට මට මංගල හ�� 
රාජයාෙ� ��� ලැ�ලා ඉවර�



දැ��ම� 092022 අෙගා�� 03 වන බ��



හ�� මනෙ��ද්ර

10 2022 අෙගා�� 03 වන බ��

��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.

අ�පා� හැෙද�ෙ� 
ආදෙර� ��වමද? 
ආඩපා� ��වමද?
��යාව� ෙනාකළා �ණාට ගෘහ�ය� 

��යට� මං කා�යබ�ල�. ඒ� ඒ 

කා�යබ�ල�වය ඇඟටව� �තටව� 

�ඩාව� කර ෙනාෙගන සරලව දවස 

ෙගව�න� මම �තරම උ�සාහ කර�ෙ�. 

ඒ උ�සාහය ඊෙ�ට වඩා අද සා�ථක� 

�යලා දැ�ණාම මට ෙගාඩ� ස���. 

ෙකාෙහාමද ද�නවද මම ඒක බලාග�ෙ�? 

මෙ� � ට�� (Me Time) එක ෙවන�ට 

වඩා �නා� පහ�� හ� වැ�ෙවලා න� ඒ 

�ය�ෙ� මෙ� උ�සාහය සා�ථක� �යන 

එක. 

කා�යබ�ල දව� ඇ�ෙ� �ණ� මං 

සැහැ��ෙව�ම ඉ�ෙ� දහ� ෙගදර 

ඉ���. අෙ� ඔයා ෙ�ක කර�න, මං 

ෙ�ක කර�න�, මං උය�න�, ඔයා ඉ�� 

ෙහාද�න, ඔයා ෙර� ෙ�ෙල�න ��න, 

මං නව�න� වෙ� වැඩ ෙබ�ෙගන නෑ. 

මං මෙ� ෙගදර හැම වැඩ�ම ස��� 

කරනවා. මං ස�ෙට� වැඩ කර�� දහ� 

ඉෙ�ම ඇ�� ෙපා� ෙපා� උද� කරනවා. 

ඔයා ෙ�ක කර�නම ඕෙ� �යලා මම 

එයාෙග� බලාෙපාෙරා�� ෙව�ෙ� නෑ. 

ඒ ���මද ම�� එයාෙග� උද�ව� 

ලැෙබ�� මට ෙලා� පහ�ව� දැෙනනවා. 

ඉ�� �ං� හා�ද�� �ලා “ඔයා ��� අද 
වැඩ �ක කරග�න ෙ�� �ණා” �යලා මං 

එයාට �යනවා. 

දහ�ෙග� ලැෙබන �ං�ම හ� 

සහෙයාගය� අගය කර�න 

ලැෙබන එක අව�ථාව�ව� 

මං මගහැරග�ෙ� නෑ. 

ඒකට ෙ��ව තම� 

ඒ වෙ� �ං� අගය 

���ව�� අෙ� ආදෙ� 

අ�� ෙවනවා �යලා 

මට දැ�ලා �ෙයනවා. 

ඉ�� ��� �ගටම 

මෙ� �� �යවන �සා 

ඔයාලා ද�නවාෙ� මං 

ඉ�ෙ� ජපාෙ� �යලා. 

ජපාෙ� �ව�ෙව�න අර� 

දැ� අ��� ෙ�ළහ�. ෙ� 

කතාව �ක� ලැ�ජා ෙව�න ඕන 

කාරණාව� �ණ� ඒ ගැන �ය�නම 

ෙවනවා. ඒ තම� අ��� ෙ�ළහ� ජපාෙන 

ඉඳල� මට තවම ජප� භාෂාව කතා 

කර�න බෑ �යන එක. මට ඒ භාෂාව 

ඉෙගනග�න වැෙ� �ක� අමා��. 

උ�සාහ කළ� මතක ��නවා අ��. 

හැබැ� ද�ෙවා ලැ�ලා එයාලා ඉ�ෙකාෙ� 

ය�න� ග�තාම ජප� භාෂාව බැ� එක 

ෙලා� අ�පා�ව� ��යට මට දැෙන�න 

ග�තා. ඉ�සරන� දහ� ඕකට ෙපා� 

ෙපා� ෙනා�කා� 

�යනවා. හැබැ� 

දැ� ද�ව�ෙ� 

ෙහා�ව��වල �ණ� 

මට ෙනාෙ�ෙරන තැ� 

දහ� බලලා කරනවා 

�ස� එයා මට බ��ෙ� 

නෑ.

ඉ�� මං එයාෙග� දවස� 

ඇ�වා, “ළම��ෙ� වැඩ, ඉ�ෙකාෙ� ෙ�ව� 
ෙහායලා බලලා ෙහා�ව�� කරව�ෙ� අ�මා 
�ණාට අෙ� ෙගදර ෙවන�ෙ�. ඔයා තම� 
ඒවා ඔ�ෙකාම කර�ෙ�. ඒ� ඔයා මට 
වචනය�ව� �ය�ෙ� නෑ” �යලා.

එතෙකාට දහ� මට ��වා, “ද�ෙවා 
අ� ෙද�නාෙගම. ඒවා මං කර� ඔයා කර� 
ෙදකම එක�. අ�ක ඔයාට ඒවා ෙපා�ඩ� 
අමා� භාෂාව බැ� �සාෙ�. නැ�ත� ඔයා 

ඒක� කරනවා �යලා මං ද�නවා. මං ඔයාට 
ඉෙගනග�න ��වට ඔයාට ඒක අමා�� 
�යලා මට ෙ�ෙරනවා. ඉ�� මං ඒකට ඔයාට 
බැනලා වැඩ� නෑෙ� බබා. ඒක� ද�ව�ෙ� 
ඔයාට කර�න අපහ� ෙ�ව� ඔයාෙ� ඔ�වට 
බර� ෙව�න ෙනා� මං කර�ෙ�. ඔයාට 
බැ�ම නෑෙ�, මං ෙගදර නැ� �ට ඔයාෙන 
ඔ�ෙකාම ෙහා�ව�� කරව�ෙ�. මට ඔයා 
ෙ� කරන ෙ�ව� ඇ�. ඔයාට අමා� ෙකාටස 
මං කරනවා එ�චර�. ඒක ඔයාෙ� වැ��ද� 
�යලා �ත�න එපා. ඔයා කරන ෙ�ව� අෙ� 
ප�ල ෙව�ෙව� මට ෙහාඳටම ඇ�. අ�ක 
අ�මා තම� ���ෙ� වැඩ�, ද�ව�ෙ� 
වැඩ� කර�න ඕෙ� �යලා ���� එක එක 
මත හ�ග�තාට, මං එෙහම නෑ �යලා ඔයා 
ද�නවාෙ�. ඔයා ෙලා�වට ඔ�වට බර� 
කරග�ෙ� නැ�ව ජප� ඉෙගනග�න. ඔයාට 
��ව�. මං ඉ�නවාෙ�...” ��වා.

මට ජප� භාෂාව බෑ ��වාම ෙගාඩ� 

අය අහ�ෙ� ෙකාෙහාමද ද�ව�ෙ� 

ෙහා�ව�� කරව�ෙ�, ඉ�ෙකාෙ� 

වැඩවලට ය�ෙ� �යලා. මං එතෙකාට 

�යනවා දහ� ඒවා කරනවා 

�යලා. �ල� මං ඒක 

ලැ�ජාෙව� ��ෙ�. 

ඒ� දැ� මට ඒක 

�ය�න ලැ�ජාව� 

නෑ. මට ජප� බැ� 

එක අ�පා�ව� 

ෙනෙව�. ඒක� 

තව� එක 

භාෂාව� �තර� 

�යලා මෙ� �ත 

ශ��ම� කෙ� 

දහ�. ඒ �සාම 

මං එ�චර �ය 

ෙනාකර� ජප� භාෂාව 

ඉෙගනග�න මට ෙලා� 

ආසාව�, උන��ව� ඇ� �ණා.

දහ� මෙ� ඒ ෙනාහැ�යාව අ�පා�ව� 

��යට දැකලා ඒකට බැ�නා න�, මට 

ආසාෙව� උවමනාෙව� ජප� ඉෙගනග�න 

�ත ෙද�ෙ� නෑ. ඒ� එයා මට ඒක 

ආදෙර�ම ල�සනට ෙ��� කරා. 

අෙ� ප�� ��ත ඇ�ෙ� සැ�යාෙ� 

��ඳෙ� අ�පා� ඕනතර� �ෙය�න 

��ව�. වැඩ ෙබ�ෙනාෙගන ක�� කර� 

ඒක කර�ෙ� අෙ� ප�ල ෙව�ෙව� �යලා 

��ණ �ට ප�� ��ෙ� තව ල�සන 

ෙවනවා.  අ�පා�වලට ආඩපා� ෙනා�යා, 

��ඳෙග� වෙ�ම සැ�යාෙග� ප�ලට 

ෙවන ෙහාඳ පැ�ත මත� කරලා ප්රසංශා 

කරාම අ�පා�ව� හ�ග�න� �තට 

ෙලා� උන��ව� එනවා. මෙ� අ�පා�ව 

ආසාෙව� හ�ග�න �ෙතන ��යට 

උන��ව මට ඇ� කෙ� දහ�ෙ� ආදෙ�. 

ඔයාෙ� මහ�තයාෙ� �ණ� �ං� අ�පා� 

එයාම ආසාෙව� උන�� ෙවලා හ�ග�න 

තැනට ෙ��න ඔයාට ��ව�. ඒකට ඕෙ� 

ආදෙ� �තරම�.

ඒ වෙ� �ං� 
අගය ���ව�� අෙ� 
ආදෙ� අ�� ෙවනවා 

�යලා මට දැ�ලා 
�ෙයනවා

�ල� මං ඒක 
ලැ�ජාෙව� ��ෙ�. 

ඒ� දැ� මට
 ඒක �ය�න 

ලැ�ජාව� නෑ
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ර��කා �යනෙ�

ෙතාර�� - 
මහාචා� අෙශාක 

දංෙගා�ල 
(ෙ�රාෙද�ය 

��ව��ාලය)

w,s
l;d

��ධ ස��ට අ�ළව ��ධ 
පෙ��ෂණ ��ෙකෙර�. අ� 
ඇ�� ෙව�ෙව� ෙකෙරන 
එවැ� �ාපෘ� ෙවන� 
රටවල ෙම�ම ෙමරට ද පව�. 
මහාචා�ය අෙශාක දංෙගා�ල 
ෙමරට ��ෙකෙරන එවැ� 
�ාපෘ� ගණනාවකට ස�බ�ධ 
� අෙය�. ව�ෂ 2015 � 
ඔ� එවැ� පෙ��ෂණය� 
�ය� කෙ�ය. ඒ, අ��ෙ� මද 
��ම ක� දමාගත හැ�ද යන 
මාතෘකාව යටෙ��. 

ෙමම පෙ��ෂණය 

����මට බලපෑ ප්රධාන 

ෙ��ව�. ඒ, ෙමරට �ය� 

ෙපරහර ෙබාෙහා�ට එකම 

කාලයක පැවැ��ම�. 

ගෘහා�ත අ� ඇ��ෙග� 

බ�තරය ��� ස��ය. 

එෙම�ම ඔ��ෙග� වැ� 

��සකෙ� මද ��ම ව�ෙ�ද 

එකම කාලයකටය. එබැ�� 

ඒ සඳහා GnRH එ�නත 

භා�ත කළ හැ�ද ය�න 

සලකා බැ�ම පෙ��ෂණෙ� 

අර�ණ �ය. එම එ�නත 

මසකට වර� මාත්රා �න� 

අ�ළ අ� ඇ��ෙ� 

මාංසෙ��වලට ��මට 

�ය�ත �ය. 

ප��ෂණයට සහභා� 

� අ�ෙය� මාතෙ� අ� 

�හාරෙ� රා� ෙපරහරට 

සහභා� කරවා ��ණ. 

මහාචා�ය අෙශාක 

දංෙගා�ල ද ෙපරහරට 

ස�බ�ධ �ය. ඒ, ����දන 

ෛව�වරයා වශෙය�. 

රා� 11ට පමණ පාස� 

��ර�ෙග� ඔ�ට ඇම�ම� 

ලැ�ණ.  ඔ� පැව�ෙ� 

මාතෙ� නගරෙ�� අ�ෙය� 

�ල�� � ඇ� බව�. 

එ� භයානක බව ඇ�ෙ� 

ෙපරහර� අතර�ර �ම බවද 

ඔ� පැව�ය. මහාචා�ය 

දංෙගා�ල ෙ� ��ව� 

ෙනාදැන ෙපා�� �ලධා�ය� 

සමඟ වාහනයක නැ� 

ෙපරහර ��ප�� ගම� 

කර�� ��ෙ�ය. 

���ය සැල� වහාම 

මහාචා�යවරයා ෙපා�� 

�ලධා�යා ද සමඟ 

වාහනෙය� බැස ග�ෙ�ය. 

ඖෂධ සහ �ව��ව �ෙගන 

ඉ��යට �ෙ�ය. �ටර 500 

� පමණ ගම� ��ෙම� ප� 

කලබලකාරයා දැකගැ�මට 

හැ� �ය. ඒ, පෙ��ෂණයට 

සහභා� � අ�ෙය� බව 

මහාචා�ය දංෙගා�ල 

හ�නාග�ෙ�ය.  

ඇ�ෙගා�වා �ම ��. 

ද�වැ� �ය�ල �� ප�� 

�ෙ�. එෙහ� අ�යා 

ඇ�ෙගා�වාෙ� උපෙද� 

��ප�න බව� ෙනාෙපෙ�. 

වයස අ��� 15ක පමණ 

ද�ෙව� අ�යාෙ� �ෙට�ය. 

මහාචා�ය දංෙගා�ල වහා 

ඇ�ෙගා�වා ස�පයට 

ෙගා� ���ෙ� බරපතළකම 

පැහැ�� කෙ�ය. ඔ�ෙ� 

��� කලබලය� නැත. 

ස��� වන ෙලස 

මහාචා�යවරයාටද දැ��ය.  

ඇ�ෙගා�වා පැව�ෙ� 

තමාට ත��වය පාලනය කළ 

හැ� බව�.  

ෙපරහෙ� ගම� ග� ෙස� 

අ� ඇ��ෙ� ඇ�ෙගා�ව� 

ෙ� ස�බ�ධව දැ�ව� 

��මට මහාචා�යවරයා 

�යවර ග�ෙ�ය. ෙමම 

අ�යා මගහැර ෙවන� 

මා�ගය�� ෙපරහර ගම� 

කර�මට ඉඩ සැල�ය. 

පැය� පමණ ගතවන �ට 

ෙපරහර ෙමම අ�යා මගහැර 

ඉ��යට ෙගා� ��ණ. 

පැය ෙදක� පමණ 

ගතෙව�� අ�යා ෙ���ව� 

සහ තා�පය�ද කඩා දමා 

අවස�ය. එෙහ� තරම� 

�ක� වන බව�ද ද�නට 

ලැ�ණ. අ�යා �ෙ� �� 

ළමයා ෙ� කාලය �රා 

��ෙය�. අ�යාෙ� කෙ� 

� ද�වැ� දැ�ව ග්රහණය 

කරෙගන ෙනාවැ� ��මට 

ඔ� උ�සාහ ග�ෙ�ය. ඒ �� 

මහාචා�ය දංෙගා�ලට �ය 

ෙම�ම මහ� කණගා�ව�ද 

දැ�ණ. ෙකෙ� �වද දැ� 

ප�ශ්රමය�� අ�යා �ම 

�� කර�මට ඇ�ෙගා�වා 

සම� �ය. �ඩාවට සහ 

�යට ප�ව �� ළමයා ඒ 

සැ�� අ�යාෙ� �ෙට� 

පැන ෙ�ගෙය� �ව �ෙ�ය. 

ඔ� වහාම ෛව� ප්ර�කාර 

ෙවත ෙයා� කර ඇත.  

�ගැ�මට ප්ර�කාර ලබා 

ප�� ඔ� ෙරාහෙල� �ට� 

�ෙ�. අ�යාද ��ප�තව 

මාතෙල� �ට� ෙලා�ය�� 

ෙගා� ඇ�ෙ� ඊට ප� 

�නමය.  
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�ට වසර හත�හක 

පමණ ෙපර අෙ� ග� 

ෙකළවෙ� පැර� �වසක 

�යප� වැ�ද� කා�තාව� 

�ව� �වාය. සැරප�ෂ ග�පැව�� 

ඇ��යක වශෙය� ක��� දැන�� ඇය 

තම ��තෙ� අවස� භාගෙ� �දකලා�මට 

එ�තරා ෙ��ව�ද �ය. එන� ඇෙ� �වාහක 

ද�ව� �� හතරෙදනාද ඇය හා අඬදබර � 

�ට ප්රෙ�ශවල �ව��ම �සාය.

�ව��මට ���ත ආ�ය� මා�ගය� 

ෙනා�� ඇයට ප�කෙලක ගෙ� ප්ර�� 

��පෙදෙන� මැ�හ� � රජය ම�� 

ලබාෙදන මා�ක �මනාව�ද ලබාෙදන ල�. 

මෙ� මතකය �වැර� න� ඒ මා�ක �මනාව 

��ය� දහය� නැ�න� ��ස�.

වයස අ��� හැ�තෑව ඉ�ම � ප�ව� 

�ෙරා� බව� පලකළ කා�ය�ෂම කා�තාවක 

� ඇෙ� �වස �� ඉඩම අ�කර බාගය� 

පමණ �ය. ෙපා�, ෙකා�, ෙද�, අඹ, ලා��, 

ෙ�ර, ජ�� ආ� ග� ��පය�� �� ඒ 

ඉඩෙ� වැෙවන සෑම භවෙබාගය��ම 

�ද� උපයාගැ�ෙ� �ර හැ�යාව� ඇය 

ස�ව ���. එෙහ� තම ඉඩෙ� හැෙදන 

වැෙඩන ��ව� ගෙ� ෙහා අහල පහල 

අෙය�ට, ෙකා�ෙල�ට, ���ෙට�ට 

තබා ���ෙල�ට, ෙ�ෙන�ටව� ෙනා� ඒ 

�ය�ෙ�ම ආ�ය� ත�වම ��� ��මට 

තර� ම�� �ත� ඇය �ළ �ය.

ත�ව උයා �හාෙගන ක��, ෙ� ෙ�ර 

ව��� අ�ප� ගා ��ධ ප�ත්ර කරග��� 

සෑෙහන කාලය� ගත කළ ඒ කා�තාව ස� 

��පය� ෙරාගා�රව �ට එ� රා�යක 

��යහෙ�ම �යෙගා� ��යාය. ඇෙ� 

මරණයට ���ත ෙ��ව� අනාවරණය 

ෙනා�වද එය වය�ගතව ��� බ� ඉ��ය 

අක�ම�තාව� බව කාට� වටහාගත හැ� 

�ය.

ෙමම කා�තාව �ය�ය ප�ව ඇෙ� � ��� 

ග�මානෙ� ගැ�ය�ෙ�ද සහෙයාගෙය� 

අවම�ෙ� කට�� සං�ධානය කරන ල�. 

අවම�ලට පැ�ෙණ�න�� සඳහා ඇෙ� 

�වස ඉඩ ම� � �සා ඒ ඉ��ෙ� තාවකා�ක 

තහ� ආවරණය� ඉ�ෙකාට ඒවාෙ� අ��ද 

පැන��.

අපට ��� 

���වය� ද �� 

බැ�� ඇෙ� අවස� කට�� 

��වන අව�ථාෙ� මමද එ� 

�ෙය�. ඒ අව�ථාෙ� එ� තව� 

ගැ�ය� ෙද�� �යය� ��ව �� 

බව� මා හට මතකය. 

එය වැ� අ��� ��ග� ස��ායාමය� 

�ය. ඇෙ� මතක ව�ත්ර �ජාවට ���� 

වහ�ෙ�ලා වැඩම කළ ප� ඇෙ� ෙ�හය 

�ෙවස ��� තහ� ම�ව ෙවත ග�නා ල�. 

ඇෙ� � ද�ව� ඇ�� ප�ෙ� ��� 

එම මෘතෙ�හය අ�දර �ම 

වා�� පැ� වැ�ම ආර�භ 

කර�ම ඒ ම�ව යට �� 

��වට ඇ�� අ��වල 

වැඩ �� ���� 

වහ�ෙ�ලා ද ‘යථා වා� 

වහා �රා ප��ෙර�� 

සාගරං’ යන ගාථාෙව� 

පැ� වැ�ෙම� �ය�ය 

කා�තාවට ���ම 

ආර�භ කළා පම�, එම 

තහ� ම�වට ග� ව�සාව� 

ඇද හැෙල�නා� බ� මහා 

හඬ� නැෙග�නට �ය. ඒ හඬ 

ෙකතර� බලව�ද ය� එම කා�ය කරෙගන 

යා ෙනාහැ� ���� වහ�ෙ�ලා එය මදකට 

නතරෙකාට වට�ට බල�නට �හ. එෙම�ම 

එම අවම�ලට පැ�� �ය�ල�ෙ�ම ෙන� 

�ම�ෙය� ���ව �ෙබ� මනාව දැකගත 

හැ� �ය. එෙහ�, ඒ ��බඳව �ම�� කළ 

අපට දැකගත හැ��ෙ� එය එම තහ� 

ම�වට ඉහ�� ඇ� ඇඹ��ලා ග�� ෙග� 

සැල�ය �� ප්රමාණය� එකවර තහ� ම�ව 

මතට ඇදවැ�ම �සා නැං�� හඬ� බවය. 

එෙහ�, එය �ය�ය කා�තාවට පැ� 

වඩන අව�ථාෙ�ම ��� එම ���ම �ළ 

ය� අසාමා� බව� පැවැ� බව අවම�ලට 

එ�� සැමට ඒ�� ය�නට ඇත. න�� 

ඒ ෙමාෙහාෙ� ��ව�� ඒ ��බඳව කතා 

ෙනාකළහ.

ප�� උෙ� �� පායන�ට ග�මානය 

�රා �� �ණා�ව� ෙම� පැ�ර�ය කතාව 

�ෙ� �ය�ය කා�තාව මළ ෙ��ය�ව එම 

ෙ�පළට අර�ෙගන ඇ� බව�. ඇෙ� මතක 

ව�ත්ර �ජාවට වැඩම කළ ���� වහ�ෙ�ලා 

ඇය උෙදසා තම�ට �කවරණ සැලැ�� 

ඇඹ��ලා ගෙ� ෙග� කඩා ෙහළා දමන 

ල�ෙ� මළ ෙ��යක � ඇයට �� අව� 

ෙනා� �සාය යන රාවයද ගම �රා 

පැ�ෙර�නට �ය. ඒ ෙකෙ� ෙහා 

තම න�� මව මරණෙය� ප� 

මළ ෙ��යක වශෙය� ඉ�ද 

තව� න�� � ඇතැ� සැකකළ 

ඇෙ� ද�ෙවා ද එම ෙ�පළ 

ප�හරණයට �ය �හ. එෙම�ම 

ඉ�ප� ඇෙ� ඉඩෙ� වැෙවන 

භවෙබාග �ව ආහාරයට 

ගැ�මට අප ගෙ� වැ�ෙදෙන� 

�යප� �ෙ� එම�� ඇෙ� මළ 

ෙ�ත බැ�ම තම� ෙවතද එ�ල �ය 

හැ�ය යන ��වාසෙය�.

මෙ� මතකය �වැර� න� ඒ ‘තැපැ� 

න���’ ය�ෙව� ප්ර��ධ ජපානෙය� 

ෙග�� පා��� කළ, �� 90 ධා�තාෙ� 

ෙමාට� ස�ක� අප රෙ� ජන�ය � ��ම 

කාලය�. එම ෙමාට� ස�කලය� �ෙගන 

��ධ �ාපාර කට��වලට ෙයා�� �� අෙ� 

ගෙ� අෙය� �ෙ�ෙගාඩ ෙද�කඳ ෙපාළ 

සඳහා භවෙබාග සපය�නට පට�ෙගන �� 

අතර, එම කා�තාවෙ� � ද�ව�ෙ� අවසර 

ඇ�ව ෙහා නැ�ව එම ඉඩෙ� ග�වල වැ� 

�� ඇඹ��ලා, ෙකා�, ෙද� ඇ�� සෑම 

ෙබාගය�ම ඔ� ��� කඩාග�නා ල�. එව� 

එ� අව�ථාවක මළ ෙ�ත ෙදාෂය ඇ� 

එම ඉඩ�� භවෙබාග ෙනළාෙගන ෙද�කඳ 

ෙපාළට �ෙගන යාම ��බඳව මම ඔ�ෙග� 

�මසා ��ෙය�. එ�ට ඔ� ග�කටටම � 

වද� ��පය මට තාම� ෙහා�� මතකය. 

එන�, “ඕවා කාලා ෙ� ග�වල 
ගෑ��ට �����ට ෙපෙ�ත ෙදාස 

හැ�නට ඔය �ෙ�ෙගාඩ, මහරගම පැ�ෙ� 
ෙනානලාට මහ�ව��ට එෙහම ෙව�ෙ� නෑ” 
ය�ෙව�. 

එම ��ත ���ම ස�බ�ධෙය� මට 

ප�ව ක�� වැට� �ය අ�දමට මරණයට 

ආස�න කාලෙ� තම ෙගව�ෙ� භවෙබාග 

ෙනළාගැ�මට අවකාශය� ෙනාලද ඒ 

කා�තාවට තම �වස අ�දර ඇඹ��ලා 

ගෙ� පල�ව ෙනලාගැ�මට ෙනාහැ� � 

�ෙ�. ඒ අ�ව එ� ෙග� ය� ප්රමාණය� 

ගෙ�ම ඉෙද�� �ෙබ�නට ඇත. ඒ අතෙ� 

එම කා�තාවෙ� අවමංග� උ�සවය සඳහා 

තහ� ම�ව තනන ල�ෙ� ද එම ඇඹ��ලා 

ගස යටමය. එ�සා ඉ� වැෙටන ඇඹ��ලා 

ෙග� හඬ නංව�� ඒ තහ� ම�ව මතට ප�ත 

වන ල�ෙ� ���වාක�ෂණ �යමය අ�ව 

�ස ��� අ��ත ෙ��ව� �සා ෙනාෙ�. 

න�� එම ග�� එ�වරම වැ��ර ෙග� 

ප්රමාණය� ඇද හැ�මට ඒ ෙමාෙහාෙ� එම 

ප්රෙ�ශය හරහා හමා�ය තරමක තද �ළඟ�ද 

බලපා�නට ඇ� අතර, එම කා�තාව සඳහා 

වන මතක ව�ත්ර �ජාවට එ�ව �� මා 

ඇ�� අ� �ය�ෙදනාට ඒ ��බඳ වැට�ම� 

ෙනා�ෙබ�නට ඇත.

එෙම�ම එම කා�තාවෙ� ම�� �� 

ෙපෙවත, ඇෙ� මරණය ආ� ප��� ��තර 

අ�ව එම ඇඹ��ලා ෙග� ඇදවැ�ම 

��ෙකාට ඇයට මළ ෙ�ත ආෙරාපණය� 

�� �ය. ඒ ය� ෙහය�� එම තහ� ම�ව 

මංග�ය උ�සවය� සඳහා තනවන ල�ෙ� 

න� ��ෙ��ම එවැ� මළ ෙ�ත කතාව� 

පැ�ර ෙනායන බැ��.

ඊටප�ෙ� 
ක��ව� ඒ 
ඉඩම පැ�ත 
පළාෙතව� 
��� නෑ 
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රෙ� ෙතාෙ� ��ධ ෙවන කලබල, අරගල, 
ආ�� ෙපර� ආ� එ� ෙනා� හැමෙදය� 
ගැනම වැ��ර කතාෙව�ෙ� නව මා�වලෙ�. 
ප��ය දව�වල ඒ ප්ර�න අ�ෙ� �ණ� 
���ෙපාෙ� හ� ල�සන �ච� ෙකෙන� ගැන 
�ගට හරහට කතාෙව�න පට�ග�තා. ඊට 
�ක දවසකට ප�ෙ� ඒ �ච�ම ‘අද ෙදරණ’ 
අ�ාප�ක නා�කාෙව� අ�ට දැකග�න 
��ව� �ණා. ඒ එම නා�කාෙ� උස� ෙපළ 
සං��ත ග�තය �ෂය උග�වන ��ව�ය 
��යට. ඇය තම� ��හාරා සමරනායක. ඇෙ� 
��දර �ෙව� තම� ෙමවර ‘ධර�’ කවරය 
හැඩෙවලා �ෙය�ෙ�.

“මං ඉ�ෙකාෙ� �ෙ� ��බ�ෙගාඩ 
�හාරමහාෙ�� බා�කා ��ාලයට. මට මතක� 
මං තම� ඉ�ෙකාෙ� ගණ� ��ය� එෙ� 
���ම ගණ� හදලා �ච�ට ෙප�න�ෙ�. 
ඊටප�ෙ� �ච� මට �යනවා අ�� ළම��ෙ� 
ෙපා� බල�න �යලා. මම� හ� කැමැ�ෙත� 
බලනවා. එයාලෙ� ෙපා�වල හ� වැර� ��න 
මම ර� පෑන� එෙහම� �යාෙගන ��ෙ�.”

ෙගාඩ� ෙදෙන�ට අපහ� ග�තය 

�ෂයයට එ�චර ද�ෂෙය� �� ��හාරාට 

සාමා� ෙපළ �භාගය න� ෙකාෙහ�ම 

අ�ෙයාගය� �ෙ� නෑ. ඒ� �ෙන��ව� 

ෙනා�ත� ��යට ඇය උස� ෙපළ �භාගය 

අසම� ෙවලා �ෙයනවා.

“සාමා� ෙපළ ඉහ��ම සම� �ණ� 
උස�ෙපළ පළෙව� සැෙ� ෙගාඩ�ග�න 
බැ��ණා. මං උස� ෙපළ කෙ� ග�ත �ෂය 
ධාරාෙව�. ඒ� ෙදවැ� සැෙ� මං ‘�’ එක�, 
‘එ�’ ෙදක� අර� බ��ෙ� ඌව ෙව�ල�ස 
��ව��ාලයට ආවා. ඔය අතෙ� ��වැ� 
සැෙර� �භාගය �යලා ‘ඒ’ එක�, ‘�’ ෙදක� 
ග�තා. ඒ� ඒ ෙවනෙකාට මම කැ�ප� ඇ�� 
��ෙ�.”

��තෙ� සැරය� වැ�� ෙකෙන� 

ආෙයම� නැ���ෙ� වැ�� තැ�� පාඩම� 

අරෙගන �යනවෙ�. ඒ කතාව ඇ�ත� 

කරලා ��හාරා අ��ෙ� නැව�ෙ� 

තම� ට ��� ෙලා�ම �නය� 

සැබෑ කරෙගන.

“මං ඉ�ෙකාෙ� යන 
කාෙ� ඉ�ෙකාෙ� 
ඇ�ණම ග�තයට 
��වල ළම��ට 
ගණ� �යලා 
��නා. එතැන� 
තම� මට 
��ව�ය� 
ෙව�න ආසාව� 
ආෙ�. ෙකාෙහාම� 
උග�වන එක මෙ� 
ඇෙ�ම ��ණා. ඉ�� 
කැ�ප� එෙක� එ�යට 
ආ� ගම� මං උපකාරක 
ප�� ��ව�ය� �ණා.”

 ඔබ උග�ව�ෙ� උස� ෙපළ ළම��ට. 
ඔෙ� ළාබාල වයස� එ�ක ඒක අ�ෙයාගය� 
ෙනෙව�ද?

උස� ෙපළ �භාගය 
අසම� �� දවස මට 

කව�ව� අමතක 
ෙව�ෙ� නෑ. එ� මං 
�තාග�තා ඒ තම� 
මෙ� ��ෙ� අ��ම 

වැ��ල �යලා

කාෙග� කතාබහට 
ල��� ක�ද ෙ� 
ල�සන �ච�?

“ඇ�තටම එයාලට උග�ව�න ෙ���. 
ෙමාකද එයාලට ය��� අර�ණ� �ෙයනවා. ඒ 
�සා එයාලා එ�ක වැඩ කර�න ආස�. ඒ අය 

��ව�යකට ෙද�න ��ව� උප�ම 
ෙගෟරවය මට� ෙදනවා.”

 ෙ� ෙවනෙකාට 
��ව�ය� ��යට 

ඔබ සා�ථක� �යලා 
�ෙතනවද?

“දැ� මං ��ෂ� 
�ෙ�ත්රයට ඇ�� 
වසර පහ�. 
මෙ� ප�� ආ� 
ළමෙය� එෙහම 

ෙ��ෙය� උස� 
ෙපළ අසම� ෙව�ෙ� 

නෑ. මං ෙකාෙහාම හ� 
බල�ෙ� ඒ අයට ෙහාඳ 

ප්ර�ඵලය� අර� ෙද�න. 
මට මතක� මං කැ�ප� එෙ� 

අ��ම වසෙ� ඉ�නෙකාට මෙග� 
ඉෙගනග�ත ළම� කැ�ප� ඇ�� පළෙව� 
වසෙ� ඉෙගනග�ත අව�ථා ��ණා.”

 ඇෙ� ඒ සා�ථක�වය �සාම ඇයට 

�ට �ක �නකට ක�� ෙදරණ නා�කාෙව� 

හ� අ�� අව�ථාව�� ලැ�  ණා. ඒ ගැන� 

ඇයෙග� අහ�න අ� අමතක කෙ� නෑ.

“මං කාෙලක ඉඳ�ම මෙ� ප��වල ෙගාඩා� 
��ෙයා� ���� �නවා. ඒවට ෙගාඩා� ප්ර�චාර 
එනවා. ඉ�� ඒ ප්ර�චාර දැකලා තම� මට ‘අද 
ෙදරණ’ අ�ාප�ක නා�කාෙව� කතා කෙ�. 
දැ� මං ඒ නා�කාෙ� උස� ෙපළ සං��ත 
ග�තය උග�වන ��ව�ය� ��යට කට�� 
කරනවා. බ්රහ�ප��� උෙ� 6.00ට හැෙමාටම 
ඒ පාඩම� එ�ක එක�ෙව�න ��ව�. මම� 
තව� ස� ෙකෙන�� මා�ෙව� මා�වට තම� 
උග�ව�ෙ�. ඒකට ෙගාඩා� ෙහාඳ ප්ර�චාර 
ලැෙබනවා.”

 ඔබ ෙගාඩ� �ලා�තා කරන ��ව�ය� 
ෙ�ද?

“ඉ�ෙකාෙ� කාෙ� අ� ආස� අ�ට උග�ව� 
��ව� ල�සනට ඇඳලා කරලා එනවට. 
ෙමාකද අ� දවසම ඒ �හා බල� ඉ�න එපැ�. 
ඒක ද�ව�ට ඉෙගනග�න� පහ�ව�. ඉ�� 
මම� ල�සනට ��ෙවලට අ�නවා. කව�ව� 
මං ෙවලාව� නෑ �යලා අතට අ�ෙවන එක� 
ඇඳෙගන ���ලා නෑ.”

පල ඇ� �කටෙ� ක��� ග� ගහ�ෙ�. 

ඒ ��දමද ම�� ��හාරාට� ප��ය �ෙ�ම 

සමාජ මා�ව�� එක එක ��ෙ� ප්ර�චාර 

ලැෙබන හැ� අ� දැ�කා. ඒ ගැන� ඇයෙග� 

අ� ඇ�වා.

“මෙ� න�� ෙගාඩා� �ාජ ෙ���� ��� 
�ෙයනවා. අන�තව� ෙපා�� හැෙදනවා. 
හැබැ� ඒ ��මෙ��� මං සැෙල�ෙ� නෑ. 
හැබැ� ඒ ෙ�ව� කරන අය ගැන මෙ� �ෙ� 
අ�ක�පාව� �ෙයනවා. ෙමාකද ඒ අය 
නැ�කරග�ෙ� ඒ අයෙ� ව�නා කාලයෙ�.”

 එතෙකාට ��ෙ� අමතක ෙනාෙවන දවස� 
ගැන �ය�න ��ෙවා�?

“මං උස� ෙපළ �භාගය අසම� �� දවස 
අමතක ෙව�ෙ� නෑ. එ� මං �තාග�තා ඒ තම� 

මෙ� ��ෙ� අ��ම වැ��ල �යලා. එෙහම 
�තලා ඒ වැ��ලම මං ආ��වාදය� කරග�තා. 
සමහර�ට එ� මං උස� ෙපළ අසම� ෙනා�ණා 
න� අද මං ෙමතැන නැ�ෙව�න� ��ණා. එ� 
මට ෙලා� හ�ය� �ණා ෙ��� �තානෙ� ස�. 
එයා �ට� �ස� මට ෙ��ෙය�ම නැ���න 
��ව� �  ෙ�.”

��ව�ය� �ණ� ආදෙ� ගැන අහ�ෙ� 

නැ�ව ෙකාෙහාමද? ෙමාකද ඒක කාට� ෙපා� 

හැ�ම�ෙ�. ��හාරා ආදෙ� ගැන ��ෙ� 

ෙමෙහම�.

“උස� ෙපළ කරන කාෙ� ආදර ස�බ�ධය� 
��ලා �ෙයනවා. ඒ� ඒක වැ� කාලය� ��ෙ� 
නෑ. එතැන� මං ෙ���ග�තා ආෙය� ��ෙ� 
�ථාවර ෙවලා තැනකට එනක� ආදෙ� කර�ෙ� 
නෑ �යලා. එෙහම �ත� මං තාම ආදරය� ගැන 
�තලා නෑ.”

 ��හාරා �ච� ළම� ඉ�සරහ� සැර�ද?
“මං �ක� �තර සැර�. ���වට වෙ� 

ළම��ට ගහන ෙවලාව�� �ෙයනවා. සමහර 
��� ළම� ප�� ඇ�ලා ය�ෙ� �� නාෙගන. 
ෙමාකද ��ෙකා�ෙට� තම� මං වැ��ර 
ගහ�ෙ�. හැබැ� අද ෙවනක� ��ම ද�ෙව� 
මට ���ම �යලා නෑ. ප�� ඉවරෙව�� 
දණගහලා වැඳලා තම� එයාලා ෙගව�වලට 
ය�ෙ�.”

ෙදරෙණ� ලැ�� අව�ථාව� එ�ක ෙ� 

දව�වල ක��� ��හාරා හ��ව�ෙ� 

‘ල�සන �ච�’ �යලා. ඒ ��දමද ම�� 

ඇය කරන වැඩසටහනට� ලැෙබන ප්ර�චාර 

ඉහළ�. අ� ඒ ගැන� ඇයෙග� ඇ�වා.

“ල�සන �ය�ෙ� ඉ�� සාෙ��ෂ ෙදය�. 
මම� දැ�කා සමාජ මා�වල ල�සන �ච� �ය 
�යා ෙපා�� හදලා �ෙයනවා. ඒ අතෙ� �ක� 
අ�� ෙපා�� එෙහම� හදලා �ෙයනවා දැ�කා. 
මං �ය�ෙ� අ� හැෙමාම ල�සන�. ක��� 
කැත නෑ. ඉ�� අ� අ�ට ලැ�ලා �ෙයන �පය 
ගැන ස�� ෙව�න ඕෙ�.”

 ඔෙ� ප�� ප��ම ගැන� �ක� �ය�?
“මෙ� ප�ෙ� ඉ�ෙ� අ�ම�, තා�ත�, 

අ�ක�. අ�මා වැඩ කර�ෙ� ෙපා��ෙ�. 
තා�ත� ෙපා��ෙ� ඉඳලා දැ� �ශ්රා�ක�. 
එයාලා තම� මෙ� ගමනට හ�ය� ෙව�ෙ�.”

ෙ� �නවල ක��� අහන බලන ��හාරා 

සමරනායක �ච�ෙ� කතාව ඔ�න ඔෙහාම�. 

හැබැ� අෙ� කතාබහ අවසානෙ� ��ව�ය� 

��යට සම�ත ද�ව� ෙව�ෙව�ම ආදර�ය 

ප��ඩය� ලබාෙද�න� ඇය අමතක කෙ� 

නෑ.

“මං අද ෙ� ඉ�න තැනට එ�න ෙගාඩා� 
��කරතා ���. මං ප��වල�� ද�ව�ට 
�යන කතාව� �ෙයනවා. ඒ තම� අෙ� රෙ� 
ඉ��යට ය�න ��ව� අ�ාපනය ���ම 
�තර� �යලා. ඒ �සා මං ��ව�ය� ��යට 
ද�ව�ට �ය�ෙ� ඉෙගනග�න �ෙයන කාෙ� 
ෙහාඳට ඉෙගනග�න. එතෙකාට කාටව� ඔබ 
යන ගමන නව�ත�න බෑ.”

මම ල�සනට 
��ෙවලට අ�නවා. 

කව�ව� මං 
ෙවලාව� නෑ �යලා 

අතට අ�ෙවන 
එක� ඇඳෙගන 

���ලා නෑ

�ව� එ�.ෙසන�ර�න
ඡායා�පය -  �ෂා� කා�යවස� 

කවරෙ� කතාව



�න�.”

ඒ �ං� ෙගා�රාළෙ� අ�මා අ�ෂා �ය�� 

මහ��ය�. තවම� ෙපරපාස� ෙහා ෙනායන 

�ං� ෙගා�රාළ ��සර උ��ප �ව��� 

ෙකා�ෙගාඩ ය. උ��ප ��ෙ� �යා චානක 

න��ද ෙකා�ෙගාඩ ය. ඔ� ��යාව කෙ� 

ඉ���� ස�බ�ධ වැඩ�මක �ව�, ෙ� �නවල 

එම ��යාව ඔ�ට අ��ව ෙගා��. 

“මම ඉප�ෙ� වල���ෙ�. මෙ� තා�තා 
ෙගා�තැ� කට��වල �යැ�ණා. ��� 
ෙගා�තැ� වෙ�ම එළව�� වගා කළා. මම� ඒ 
දව�වල ඒවට උද� ෙවනවා. ඒ වෙ�ම �වාහ 
ෙවලා අඹග�ෙද�යට ආවට ප�ෙ� මෑ, බ�, 
බ�ඩ�කා, ෙකාළ පලා ව�ග වෙ� ෙ�ව� 
�ෙට�වා. එෙහම �ටව�න ෙලා� ආසාව� 
��ණ� පැළවලට ඕනකරන තරමට ව�ර සපයා 
ගැ�ෙ� අපහ�ක� �� කාෙ� ��ණා. ෙ� 
ෙවනෙකාට න� ජල ප්ර�නය �ස�ලා �ෙය�ෙ�. �පා වස�� එ���ංහ
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වගාවට �තැ� ෙගා� ෙග��ය� අතෙ� 

�ං� ෙගා�රාළ ෙකෙන� ගැන අපට 

අස�නට ලැ�ෙ� ෙබ�අ�ත, ගැටමා�න, 

අඹග�ෙද�ය ප්රෙ�ශෙය�.

අවවාදයට වඩා ආද�ශය උ�� යැ� 

�ය�නා ෙ�ම, ෙ� �ං� ��ෙ� මව ඔ� 

ලැෙබ�නට ��ය�, ෙගව�ෙ� ෙබාෙහා දෑ වගා 

කළාය. ඒ �සා �� ඉප� යා�තමට ඇ���නට 

��ව� වයසට එ�� ��ෙ� අ�මා �තර 

ෙගව�ෙ� වගා ෙබාග අතර කාලය ගත කරන 

හැ�ය. �ං� ��ද ෙබාෙහා�ට ඒ ප�ෙස� වැ� 

අ�මාෙ� වැඩවලට උද� �ෙ�ය.

“ෙවලාවකට මටම �තාග�න බැහැ මම 
තණෙකාළ ගලව�� එය� ඒවා ප��සමට 
ගලවනවා. මම උදැ�ෙල� ෙනළ�� එය� ඒ 
��යට ෙනළ�න හදනවා. ඒ� ෙලා� උදැ�ල 
එයාට බර�. ඉ�� දවස� ආ�ත�මා එයාට 
ෙපා� උදැ�ල�� හදලා ��නා. ඒ වෙ�ම 
ෙගව�ෙ� ෙබාග දවසකට ෙදකකට වර� අ� 
උය�න ෙනළා ග�නවා. ෙගදර කෑමට ග�ෙ� 
ව�ෙ� එළව��, ෙකාළපලා ව�ග�. ඒවා 
�����. �ණ�. නැ� ෙදය� අ� කෙඩ�� 
ග�නවා. ඒ ෙකාෙහාමහ� ව�ෙ� එළව�ව� 
කඩ�� හ� ස��� �තා� ඒකට උද� කරනවා. 
�ං� වයෙ� ද�ෙව� ආස කර�ෙ� ෙස�ල� 
බ�වලට �ණ� �තා එයාට ��ව� ��යට 
එයාෙ� �ං� උදැ�ෙල� �ම හ�ග�නවා. ඒ 
වෙ�ම එයාම සමහර පැළ� �ටවනවා. අ� 
කාබ�ක �යර ෙපාෙහාර වෙ�ම, කෘ� �ක�ෂක 
ෙගදරම හදලා වගාවට �නවා. �තා ඒවට� 
එයාට ��ව� ��යට උද� කරනවා. ෙ� වයෙ� 
ද�ෙව� වගාවට ද�වන උන��ව ගැන ෙලා� 
ස�ට� මට�, �තාෙ� තා�තට� �ෙය�ෙ�. 
ඒ ෙමාකද ��ෙවා� එයාෙ� වයස තවම අ��� 

ෙකාෙරානා කාෙල� ෙගව�තට 
ෙබාෙහා එළව� පැළ ව�ග 
එ�කරග�න ඒ �සාම ��ව� 
�ණා. �ක �ක ඒ පැළ වැෙඩ�� 
තව� ෙදය� වගා කර�නම� �ත �ය�ෙ�.”

ඒ වගාවට �ත බැ�� ඕනෑම ෙකෙන� 

අ�දැ�ෙම� ද�නා කතාව�. එළව� පැළයක, 

පල�� ගසක මල� ෙග�ය� එ�� ඒ ෙදස 

බලා ස�� ව�ෙ� ද�ෙව� ෙදස බලා ස�� 

වන තර� ආදරෙය�. අ�ෂාෙ� ෙගව�ෙ� 

ඇයෙ�� �ං� ෙගා�රාළෙ�� ආදරය ලබන 

එළව� පා�� ��පය�ම �ෙ�.

“වගාවට වැ��ර �ත ෙයා�ෙව�� ‘ෙගව� 
වගාවට අ�වැල�’ ස�හෙය� මට ෙගාඩ� 
�ජ ව�ග ලැ�ණා. ඒ එ�කම ‘ෙගව� වගාව� 
ඔබ�’ ස�හය� හ�නාග�න ලැ�ණා. ෙ� ස�හ 
ෙදෙක�ම මට ෙනා�ෙ� �ජ ෙග�වා ග�න 
ලැ�ණා වෙ�ම වගාව සා�ථකව කරග�න ඉතාම 
ෙහාඳ උපෙද� ෙගාඩ� ලැ�ණා. ඒ අ�ව ආලංගා, 
ෙසාග�, ව�� මෑ වෙ� මං ක�� අ�න�ෙ� 
නැ� �ජ ව�ග ලැ�ණා. ඒවා �ටවලා අ�වැ�න 
ලැෙබ�� ස�ට� වෙ�ම, ෙබාෙහාම නැ��ව 
එ�ම ෙනළාග�න එළව�වක නැ�� රසය, �ණය 
ලබ�න අව�ථාව ලැෙබන එක වාසනාව�.”

ඔ�නෙ� ඉඩම ප�ච� ෙ�ළහ� පමණය. 

�ං� ෙගා�රාළෙ� අ�ත�මා ඉ�ෙ� අ�ල� 

ඉඩෙ�ය. කැ�ෙ� උදැ�ෙ� ෙ�ට අ�� පර�ර 

එතර� කැම� නැත�, ද�ෙව�ට �ං� වයෙ� 

�ටම පැළය� ��ව�නට �යා� ඒ පැළය 

වැෙඩන හැ� ද��නට සැලැ��ම ෙසාබාද� 

���යට ආදෙ� ඇ� ද�ෙව� ��මාණය 

කර�නට �හඬ අ�වැල�. �ං� ෙගා�රාළෙ� 

අ�ත�මාටද �ං� ���රා ගැන ඇ�ෙ� 

ආදරය� වෙ�ම ආඩ�බරය�.

“�තා ඉෙගනෙගන දවසක ර�සාවක 
�යැ�ණ� එයාට ෙ� අ�දැ�� කව�හ� 
ප්රෙයාජනව� ෙවනවා. හැ�තෑ ගණ�වල රටට 
වගා කරෙගන ක�න ��ධෙවලා �ෙයනවා. 
ඉ�ප�ෙ� කාලය ෙග�ණ� අද ෙව�� ආෙයම 
වගා කර�න �යන කතාව� හැමතැනම 
ඇෙහ�ෙ�. ඉ�� අ� ද�ෙ� නැහැ ඉ��ය ගැන 
�ය�න. තව අ��� පහෙළාව�� ��ස�� 
�ණ� ෙ� ආකාරයට ෙ� කතාව අපට අහ�න 
ලැෙබ�න ��ව�. ඉ�� අ�මලට ��ව� �ං� 
ද�ව�ව� තම�ෙ� ෙගව�ෙ� වැඩවලට 
ස�බ�ධ කරග�න. එතෙකාට එයාට එයාෙග 
වයස ෙව�� වගාවට ආසාව� කැමැ�ත� �තට 

එනවා. ෙ� මහෙපාෙළාව ස� කර�න 
��ව� එතෙකාට�.”

අ�ෂාෙ� ෙගව�ෙ� ෙ� වන�ට 

ෙබාග ව�ග ගණනාව� ඇත. මෑ, 

ෙබාං�, ව�බ�, තලන බ�, කර�ල, 

වැටෙකා�, ව�ට�කා, ත�කා�, 

දඹල, බ�ඩ�කා, ���ඤා, 

ම�ෙඤා�කා, බතල, හබරල, 

බඩඉ��, ෙගා�ෙකාළ, ���, කං�ං, 

සාරණ ව�ග, ���වැ�න ආ�ය 

ෙපා�� �ළ�, වගාම� �ළ�, ෙපාෙළාෙව� 

ස�ව වැ� ලබාෙදන අ�වැ�න ෙපාක��වටද 

සහනය� ෙ�ම �තටද ස�ට�.

“උෙ�ම වගා�මට යනවා �ය�ෙ� දවසම 
ප්රෙබාධෙය� ගත කර�න ලැෙබන ඖෂධය� 
වෙ�. ඒ� මෑතක� ඉඳ� ෙමානර කරදෙ� 
වැ�ෙවලා අෙ� රා� පා�� �න� කාලා �නාශ 
කරලා �ලා ��ණා. එෙහම දවසට �තට �ක� 
දැ�ණ�, ඒ උව�� �� කරෙගන වගාව ෙහා�� 
කරෙගන ය�න තම� කැම�. �තා� දවෙ� වැ� 
ෙවලාව� ඉ�න කැම� ෙ� ගහෙකාළ එ�ක�.”

�ං� ෙගා�රාළට �ෙටක අ�ව වැ�ස �යාද 

ෙවනස� නැත. ඔ�� උෙ�ම එළව� පා�� 

අතර ඇ���ෙ� ව�ට�කා ම�, වැටෙකා� 

ම� සමඟ කතා කර��. �නාෙස��. ඉ��... 

ෙහට ෙලාකය භාරග�නට සැරෙසන ද�ෙව� 

ෙලස ඔ� ෙ� මහෙපාෙළාෙ� �වඳට ෙළ�ග� 

� ��ම අ�ට උද� ඇ�මට කාරණාව� 

ෙනාෙව�ද?

එළව� පැළය� 
ල�සනට වැෙව�� 
තව� �ටව�නම� 

�ත ය�ෙ�

�ං� ෙගා�රාළට 
�ං� උදැ�ල හදලා 
��ෙ� අ�ත�මා

ගෙ�, නගරෙ� ෙකාතැන ඔබ �ව� �ව� 
ඒ �ව�වන ඉඩකඩ �ළ ෙගව� වගාවට ඉඩ� 
ෙව�කරගැ�ම කාෙලා�තය. ඔබ ��න �ෙ� ��ත 
ඉඩකඩ �ළ�, බැ�ක�යක, �ලැ� එකක වාෙ�ම, 
වහලෙ�ද සා�ථකව ෙගදර ප�ෙභාජනය සඳහා 
එළව�, ෙකාළපළා �ක වගා කරෙගන ස��� 
���ෙනා දැනටම� ෙව�. එව� ෙගව�ත�� 
ලබන �ඩා අ�වැ�න �ව ෙනත සනසන, මනසට 
�වය ෙගෙනන, ෙපාකැ��වටද බර� නැ� මහා�ඝ 
ස�පත�.

ප��ය කලාපෙ� �ට වගාවට ලැ�, ඔබ �� 
ග�ව��, ෙමෙත� වගාවට �� ෙනාෙය� ඔබට 
අදහ� හා ඒ ��බඳ �ං� �ං� රහ�ද ෙහ���මට 
ෙමම ��ව ෙව�ෙකෙ�.

ඔබටද ඔෙ� වගාව සා�ථක කරග� හැ� රටට 
�ය�නට� ඉ� තව� අෙය� �� ග�ව�නට� ෙ� 
��ෙ� ඉඩකඩ ෙව� කරවා ගත හැ��. 

�රකතන අංකය - 0115200900

උදැ�ල� තර�ව� උස නැ� 
ෙබ�අ�ෙ� �ං� ෙගා� මහතා

යා�තමට 
ඇ�දග�න 

��ව� ෙව�� 
එයා දැ�ෙ� 

අ�මා වගාකරන 
හැ��



සමා� ඩය�

ඔය ර�සාව� 
එ�ක නැෙහ�න �යාම 
ළම� බල�න ෙව�ෙ� 
නැහැ. එතෙකාට ළම� 

ෙනාමඟ යනවා

ෙපරමග බලන 
ගෑ�ෙය� �ස� 
� ජාෙම 
ෙගට ෙගාඩෙවන 
ගෑ�ෙය� 
මට එපා මැ�ෙ� 
පාස� ��ව�යක � පෘ�� සෑම�ටම 

��ෙ� ෙනා���ෙම�. පාසෙ� 
ද�ව�ෙ� කෑගැ�� ඇයට දැ� ෙ� මහා 
ක�කර�චලය� ෙලසය.

“�ච�, ෙහට ෙගදර වැඩට කරෙගන 
එ�න ��ෙ� අ�� ෙපාෙ� 11 ෙව� 
��ව ෙ�ද?” ද�� අස�� පෘ��ෙ� 
ෙකාපය ඇ����.

“දැ� මම එක සැරය� ��වා 
ඇ�ෙ� නැ�ද? ෙමාන ෙලාෙකද 
ඉ�ෙ�?” සැෙර� අස�� පෘ�� 
ද��ෙ� කණ ���වාය.

තම�ෙ� ප��ය ළ�� �වයන 
එහා පං�ෙ� �ෙ�� සහ ල�� �� 
පෘ�� ඔ��ව කැඳ�ෙවාය.

“ගාල කඩාග�� හර� වෙ� ෙකාෙහද ෙ� 
�ව�ෙ�? බලනවා ත�ෙසලාෙ� ගඳ. මෙ� 
ලැග� ඌෙරා වෙ�. මෙ� ප��යට ��ට�� 
ෙවනවා ත�ෙසලා ස�� වෙ� දඟල��.” 
පෘ�� කෑගස�� ල�� ලැ�ජාෙව� �ස 
�මට නවාග�ෙ�ය. �ෙ�� තර�� 
ඉවසාෙගන ��ෙ�ය. �ෙ��ෙ� ෙකාපෙය� 
ක� �� ��ණ ද��� පෘ�� තව� 
ෙකාපෙය� ඇ�� �යාය. ඇෙ� අත� 
�ෙ��ෙ� ක��ෙ� නතර �ෙ� ��ෙව�� 
ෙනා�� ප��ෙද�.

පෘ�� ඉ�ට�ව� එෙ�� �� 
�ෙ�කාගාරයට �ෙ� දහව� ආහාරය 
ලබාගැ�ම ��සය.

“පෘ��, �ෙ�� �ය�ෙ� මෙ� ප��ෙ� 
ළමෙය�. පෘ��ට අ��ය� නැහැ මෙ� 
ප��ෙ� ළම��ට අත උ�ස�න. මෙ� 
ප��ෙ� �තර� ෙනෙව�, ත��ෙ�ම 
ප��ෙ� ළමෙය�ට �ණ� අත උ�ස�න 
පෘ��ට අ��ය� නැහැ. ත��ට �� 
ර�සාව ගැලෙප�ෙ� නැහැ. තව එක 
සැරය� හ� ඉ�ෙකාෙ� ඇ�ෙ� ඔෙහාම 
හැ��ෙණා� මම ළම� එක� කරලා ත��ට 
���ධව පැ���ල� ද�මනවා.” අ��� 
පාසලට පැ�� ��වරෙය� � ස�ප� 
ත�ජනා�මකව පවස�� පෘ�� අ�දම�ද 
� �යාය. ���ර� � ගත ෙනාහැ�ව ඇය 
අසරණව වට�ට බල�� ස�ප� ෙකාපෙය� 
එතැ�� �ටව �ෙ�ය.

තම�ට �� ෙපර ��ෙව�� ෙ� ෙලස 
කතා කර ෙනාමැ� බව මත� ෙව�� 
පෘ��ට දැ�ෙ� මහා ලැ�ජාව�. ඇෙ� 

��ම� ෙහ�වාය.

තම� ��� ��ව�ය� ව�නට 
��න ��ෙ� නැත. �ඩා ද�ව�ෙ� දැඟ�� 
ඇයට එ� �ටම එතර� ���ෙ� නැත. ප�ෙ� 
�ඩා ද�ෙව� හඬා වැෙට�� �ව�, තම� 
ෙහ��ට ද�වා මඟහැර ව�ත පහලට යන 
හැ� මත� ෙව�� ඇය ෙස�� �ය නළලත 
��කා ග�තාය.

“ඇ�තටම මම ෙමාක�ද ෙ� කරග�ෙ�? 
එ� ඉඳ�ම මම ස�ද බ�දවලට කැම� ෙකෙන� 
ෙනෙව�. අ�� අය බල කර� ප�යට ඇ� 
මම අකැම� ෙජා� එකකට ආෙ�? මට මෙ� 
�රණෙ� ත��ම ඉ�න ��ණා. අ��මට 
මෙ� ප� ෙග�ෙ� ෙ� අසරණ ද�ෙවා. මම 
ෙලා� වරද� කෙ�.” තමාටම �යාග� ඇය 
�රණය� ෙගන නැ� ��යාය.

�ය ජංගම �රකතනය අතට ග� ඇය 
ක�� වැඩ කළ ආයතනෙ� ප්රධා�යා 
ඇම�වාය.

“ස�, එ� මම අ�ෙව�� ��වා ෙ�ද මම 
ග�ෙ� වැර� �රණය� �යලා. ඔ� ස�. ඒක 
ඔ�� �ණා. ආෙ� අක��� ��� එෙ� 
ර�සාව� කර�න �� ෙණා� ස�ට ෙකා� 
කර�න �යල� මට ��වා ෙ�ද? මට ආෙ� ඒ 
��� එෙ� ර�සාව� ඕෙ� ස�.”

බලනවා 
ත�ෙසලාෙ� ගඳ. 

මෙ� ලැග� 
ඌෙරා වෙ�

 ෙක�කතාව

අ�දම මත� ෙව�� ඇෙ� දෑ�� ක�ළ� 
ගලාෙගන �ෙ�ය.

“උඹට කව� හ� ද�ෙව� ලැ�ණම ඒ 
ද�වා අනාථෙය� ෙව�. ඔය ර�සාව� එ�ක 
නැෙහ�න �යාම ළම� බල�න ෙව�ෙ� නැහැ. 
එතෙකාට ළම� ෙනාමඟ යනවා. අ� උඹලව 
හැ�ෙ� දෑෙ� �යාෙගන. උඹ �ච� ෙකෙන� 

�ෙණා� �තර� �ෙ� උෙ� ��ෙ� 
�බ ෙව�ෙ�.” අ�මා ෙනාබැන 

ආදරෙය� �ය�� එ� පෘ��ට 
ෙද�නට ���ර� ෙනා�ය.

“මට ඕෙ� මම ෙගදර 
එ�� මම එනක� බලාෙගන 
ඉ�න ගෑ�ෙය� �ස�, 
මට� වඩා පර�� ෙවලා 
එන ගෑ�ෙය� ෙනෙව� 
මැ�ෙ�. දැ� ඔයාෙ� 

ආසාව �යා �යා ඔය 
ර�සාව කළා ඇ�. ප�� 

��තය� �ය�ෙ� කැප��ම�. 
ඔයාට ඔයාෙ� ර�සාව අෙ� ආදෙ� 

ෙව�ෙව� කැප කර�නම ��ධ ෙවනවා. 
අෙ� නෑදය�ට ඔයා අක��ට�� ෙකෙන� 
�යනවාට වඩා �ච� ෙකෙන� �යලා හ��වලා 
ෙද�න මම කැම��.” ෙප�වතාෙ� ඉ��ම� 
එයම � සැ� මත� කර�� පෘ�� �� 

පැ�තට කතා කර�නට 
��ෙව�� ඉ��ප� ෙනා�ම� 
ඇයව තව� අසරණ කර දැ�ෙ�ය.

පෘ�� ක�� �� ෙදෙන�� 
�ෙ�කාගාරෙය� �ටව �යාය.

“ගැහැ� ළමෙය�ට ගැලෙප�ෙ� ����” 
අ�මා, තා�තා ෙම�ම තමාෙ� ෙප�වතා� 
ම�තරය� ෙ� ෙ� වචන �ක මැ�� 
අ�දම මත� ෙව�� ඇයට දැ�ෙ� මහා 
ආ�මා�ක�පාව�.

වසරකට ෙපර පෘ�� ෙ� ��යට ෙකාපයට 
ප�වන �ව�ය� ෙනා�වාය.

ලංකාෙ� ප්ර��ධ ආයතනයක, ඉහළ 
ප�යකට ෙ�වය කළ පෘ�� 
එකල ඉතා ස��� �ව� � 
�ව�ය� �ය. තව� වසර� 
එම ආයතනෙ�ම ෙ�වය 
කෙ� න� තම�ට �� 
කළමනාකාර තන�ර 
ලැෙබන බව ඇය 
ෙහා��ම දැන ��යාය.

න�� �ය�ල�ෙ� 
බල ��ම මත ඇයට 
ඒ �ය�ල හැර � �� 
වෘ��ය ෙතාරා ග�නට �� 
�වාය.

“ඔය ප්ර�ව� තැ�වල ක�ර ක�ර 
ඉ�ෙ� උඹට ���ද? ���� �යා න� 1.30ට 
ඇෙරනවා. මාස �න� �වා�. ��ව�යකට 
තර� ��ගැ�ම� රෙ� ජනා�ප�ටව� 
නැහැ.” තා�තා ෙකා�ෙවෙල� බැන වැ�� 
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එ�.�.�.ඊ. සං�ධානයට ස�බ�ධව �ට �න��ථාපනය � ක��ෙ� ��ත ��ත ��ත කතා ෙපළ - 20 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� ෙ�.

මරාෙගන මැෙර�න 
��යට අ�ට� හැ�� 

�ර කරෙගන ඉ�න 
��ව� �මාව� ��ණා 

�න��ථාපනය සඳහා පැ�� එ�.�.�.ඊ. 

ගැ��යක ��බඳව ඉ�� ස�ෙ�� සඳහ� 

කෙළ�. 

“එ� සඳහ� කෙ� එ�ෙකෙන� ගැන 
�තර�. ඒ වෙ� එක එක ෙ�� මත ද�ව� 
එ�ක ආ� එ�.�.�.ඊ. අ�මලා �පෙදෙන�ම 
මෙ� රාජකා� කාලෙ�� හ�ෙවලා �ෙයනවා” 
ය�ෙව� එ�.�.�.ඊ. ම�ව�� ��බඳව �ය 

අ�දැ�� ��තර කළ ක�තා� ජය� ෙ�ර�;

“�න��ථාපන කට�� ආර�භ කරලා �� 
අ��� �පය �ළ� ද�ෙවා එ�ක අ�මලා 
��ෙදෙන� ආවා. ඒෙ� �ට� එ�ෙකෙන� 
තම� එ�.�.�.ඊ. මරාෙගන මැෙරන බළකාෙ� 
ඉඳ� ෙලා��. (ෙලා�� ��බඳව �� මාලාව� 
ධර� �� කලාපවල ෙකාට� වශෙය� 
පළකරන ල�) අ�� එ�ෙකනා ෙජ�ටා �යලා 
ෙකෙන�. එයා අ� ළඟට ආෙවම අ��� 
ෙදක� �තර වයස �ෙත�� ��� කරෙගන. 
මම එය� එ�ක ��තර කතා කළා. ෙජ�ටා 
ඉඳලා �ෙය�ෙ� ෙකා� සං�ධානෙ� ෙසා�යා 
බළකාෙ�. සං�ධානෙ� 
අ��� 10කට වැ� 
කාලය� සට�කා� 
කා�තාව� ��යට ඉඳලා 
��ණා. ෙකාෙහාම 
�ණ� ෙජ�ටාෙග� 
ද�වෙ� තා�තා ගැන 
ඇ�වම ලැ�ජාෙව� �ම 
බලාග�තා.

‘ඇ� �ය�න බැ� 
ෙදය�ද?’

‘නැහැ මැඩ�. මම 
�වාහෙවලා නැහැ.’

‘එ�.�.�.ඊ. සං�ධානෙ� 
ෙ�ම ස�බ�ධතා වෙ�ම 
ගෑ� ළම��ෙ� �නය ගැන 
තද �� �ෙයනවා ෙ�ද? 
එෙහම �ෙය�� ෙකාෙහාමද 
එෙහම ෙදය� �ෙ�?’

�යලා මම ඇ�වම 
ෙජ�ටා එයාෙ� ��තරය 
�ය�න පට�ග�තා.

‘මැඩ� අ� ���ව පට�ග�ෙන �නය 
ගැන වැ��රම අවධානය ෙයා� කරලා. 
���ෙ�� �ං�ක�වය, ෙ�ම සබඳතා වෙ� 
ෙ�ව� ස���ණෙය�ම අෙ� මන�� ඉව� 
කරනවා. ෙගාඩ� ෙවලාවට ඉ�� ආර�ෂක 
වළ�ෙ� බංක�වල රාජකා�යට ��ෙ� එක 
��� ෙකන� ගෑ� ළම� ෙද�න�. හැබැ� 
ප්ර�න එ�ෙන නැහැ. වැර� ෙදය� �ෙණා� 
තද ��. එක සැරය� අපට ආරං� �ණා 
ඔ���ඩා� ප්රෙ�ශෙ� බංකරයක රාජකා� 
කර� ෙද�ෙන�ෙ� වැර� හැ��ම� �සා 
ෙද�නටම මරණ ද�වම ��නා �යලා. ඒ �සා 
වැර� කර�න බය �ණා. ගෑ� ��� එකට 
රාජකා�යට දැ�මට එ�.�.�.ඊ. ��� අංශ 
ෙ� ගැන �ම��ෙල� ��ෙ�. ඒ� ��ධය 
අවස� කාලෙ�� සං�ධානෙ� ආර�ෂක ජාලය 
�ඳවැ�ලා ��ෙ�. ��� අංශවලට ෙවන ෙවන 
රාජකා�. අ� 
ගැන ෙහ�ෙව 
නැ�තර�. 
ෙක�ෙය� 
�ෙවා� අපට 
හ�හම� කෑම� 
ලැ�ෙණ� 
නැහැ. බ��, 
ප���� වෙ� ලැ�ණ� ඒක� හ� ��ෙවලට 
ලැ�ෙ� නැහැ. කා�තා ��� �යලා ෙවන 
ෙවනම කඳ�� නැහැ. එකෙගාෙ� බංක�වල 
��ෙ�. සා� ෙර�ද�� ෙව� කරෙගන තම� 
ඇ�� මා� කරන ෙ�ව� කෙළ�. ඔෙහාම ඉ�� 
තම� සං�ධානෙ�ම සාමා�කෙය� එ�ක ෙ�ම 
සබඳතාවය� පට�ග�ෙ�. ත�ණ හැ��, 

ආදරය යටප� කරෙගන ඉ�න ��ව� 
�මාව� �ෙයනවා. ඒ �මාව ඉ�මවලා �යා. 
ඒෙ� ප්ර�ඵලය �ෙ� මෙ� බඩට ද�ෙව� 
ආ� එක.’

‘එතෙකාට ඔයාෙ� ෙ�මව�තයා ෙ� ෙ� 
ද�නවද?’

‘නැහැ. මම ෙ� ෙ� දැනග�� කලබල මැ�ෙ� 
අ� ෙද�නා ෙව�ෙවලා. එයා �ව�� අතර 
��ෙයා� කව�හ� හ�ෙ��.’ ෙජ�ටා �වා. 

ෙජ�ටා එ�.�.�.ඊ. එෙ� වැ� කාලය� 
ඉඳ� ප්රබල සාමා�කාව� �සා ත්ර�ත 
�ම�ෂණ ඒකකෙ� භාරයට අරෙගන 
ප්ර�න කරලා �ෙයනවා. ඊටප�ෙ� ෙකාළඹ 
මැග�� බ�ධනාගාරෙ� රඳවාෙගන ඉ�� 
තම� බබා ලැ�ලා �ෙය�ෙ�. එයාට බබා 
ලැෙබ�න ඉ��� බබා ලැ�ණට ප�ෙස� 
ආර�ෂක අංශවල අය ෙගාඩ� ෙහාඳට 
සලකලා බලාග�තා �යලා �වා. �ංහල අය 
ගැන ෙගාඩ� ෙහාඳ �වා. එයාෙ� �තාට 

ම��ථානෙ� හැෙමාම 
�ෙ� ‘�වා’ �යලා. 
ඉ�� ෙ� �වාට 
හැෙමාම ආදෙර�. 
අ�ට ප්ර�න� 
�ණා ෙ� ෙපා� 
ළමයාට අව� 
ෙ�ව� ෙද�ෙන 
ෙකාෙහාමද �යලා. 
ෙමාකද රජෙ� 
�ද� ප්ර�පාදන 
ෙව�ෙවලා ��ෙ� 
වැ���ය�ට 
අව� ආහාර 
වෙ� පහ�ක� 
ෙද�න �තර�. 
ඒ �සා ළමයට 
අව� බ� 
ලැ���ව� හදලා 
අමා�ංශයට 
��ය� 
ෙයා� කළාම 

�ක දවස�� 
ළද� ����, ඕ�ෙකාෙලා�, ළද� සබ� 
වෙ� අව� ෙ�රම බ� අපට එවලා 
��ණා. ෙ� ‘�වා’ අ��� 03 උප��නය 
සැම�ෙව� �න��ථාපන ම��ථානෙ��. 
ම��ථානෙ� �ලධා�� ෙ�� එෙහම 
ෙගනැ�ලා ළමයට කප�න �යලා 
උප��නය සැම�වා. ඒ ෙව�� ව��යාව 
මරද�ම� �යන �හා ��� �න��ථාපන 
ම��ථානය� ��ණා. එතැන ව� කා��ක 
��� පාඨමාලාව� ��ණා. එතැන ඉඳ� 
��� ළම� ෙස�ල� කර�ත වෙ� ෙස�ල� 
බ� හදලා ෙ� ළමයට එවලා ��ණා. ෙජ�ටා 
�දහ� ෙව�� අපට ෙගාඩ� �ං �ලා �ෙ�. 

මම ඉඳ� ��ෙතා�ට� ම��ථානයට 
තව� ෙකෙන� ද�ෙව� එ�ක ආවා. 
එයාෙග නම ද�ශ�. ෙමයාෙ� කතාව �ක� 
ෙවන�. ද�ශ�ට ඒ ෙව�� වයස 37� �තර 
ඇ�. එයාෙග මහ�තය� එ�.�.�.ඊ. 

සං�ධානෙ�ම 
ඉඳ� ෙකෙන�. 
ෙද�නම 
අ��� 15කට 
වැ� කාලය� 
එ�.�.�.ඊ. 
සං�ධානෙ� ඉඳලා 
�ෙයනවා.”

ෙකා� සං�ධානය ආර�භෙ�� ��පැ�ය 

�� ��ක �� ��පය� �� ඇත. ඒ අතර 

ප්රධාන වශෙය� ම�පැ�, �� පානය, ෙ�ම 

සබඳතා, �වාහය තහන� කර ���. න�� 

එ�.�.�.ඊ. නායක ප්රභාකර� ��ව��ාල 

���යක � ම�ව�� නමැ��ය සමඟ 

ෙ�ම සබඳතාවය� පව�වා �වාහ�ම� 

සමඟ තහං� ��� � ���. ඒ අ�ව 

���ත කාලය� ෙකා� සං�ධානෙ� 

කට�� කර වයස අ��� 35 ඉ�ම� ��� 

��ගලය�ට �වාහ�මට අවසර � ���. 

එෙම�ම තම�ට �ත �ය ත��යක ෙකා� 

සං�ධානෙ� ��ෙ�න� එම ත��යෙ� 

කැමැ�ත �මසා �වාහ�මට කට�� 

කර ���. ෙකෙ� න�� ද�ශ� හා 

සැ�යා යන ෙදෙදනාම �වාහ �ම සඳහා 

���ක� ස���ණ කර �� බැ�� ෙකා� 

සං�ධානෙය� �වාහය සඳහා අවසර ලබා� 

���. �වාහෙය� වැ� කල� යෑමට ෙපර 

එ�.�.�.ඊ. සං�ධානය ��ධෙය� පරාජය � 

අතර, ද�ශ� හා ඇෙ� සැ�යා �ද හ��වට 

යට� ව�ෙ� සැ�යා හා ��ඳ ෙලස ෙප� 

����.

“ද�ශ� ���ම රඳවාෙගන ඉඳලා 
��ෙ� ��ණාමලය ප්රෙ�ශෙ� කඳ�රක. 
ෙකාෙහාමහ� ප්ර�න කර�� ෙ� ෙද�නා 
එකට ඉ�න ඉ��ම� කරලා �ෙයනවා. ඒ 
ඉ��මට අවසර ලැ�ල� �ෙයනවා. ඒ �සා 
��ණාමලය ප්රෙ�ශෙ� අ�අඩං�ෙ� ඉ�� 
සැ�යා ��ඳ එකට �ව�ෙවලා �ෙයනවා. 

�ඳ�� භාරෙ� ඉ��ම ද�ෙව�� ලැ�ලා. 
ෙ� ද�ශ�ට� මව� ෙව�න ඉ�� වෙ�ම 
ද�වා ලැ�ණට ප�ෙස� හ��ෙ� අය 
ෙහාඳට බැ�වා �යලා �වා. සායනවලට යන 
ෙ�ව� වෙ� හැමෙ�ම කා�තා ෙසබ�ය� 
මැ�හ� ෙවලා කරලා ��ණා. ද�වා ලැ�ලා 
�ක දවස�� අ�කරණෙ� න� පැව�මට 
අ�කරණෙය� ද�ශ�ව අෙ� ම��ථානයට 
එවලා එයාෙ� සැ�යාව යාපනය ෙත��පෙල� 
�යන ම��ථානයට ෙයා� කරලා ��ණා. 
අ� ද�ශ�ට�, ද�වට� අ�� අ�මලා 
ද�ව�ට සැල�වා වෙ�ම ෙහා�� සැල�වා. 
හැමෙ�ම ෙහායලා බැ�වා. ද�ශ� මාස 06ක 
වෙ� කාලය� තම� ��ෙ�. එයාව� සැ�යා 
ඉඳ� යාපනය ෙත��පෙල� �න��ථාපන 
ම��ථානයට යාබද ම��ථානයට �ට� 
කළා. මමම තම� එ�කරෙගන �ෙය�. 
�න��ථාපන අ���දක කාලය ඉවර 
�ණාම ෙද�නම එකට �දහ� ෙවලා ��ණා. 
ඒ ෙද�නා ෙගව� හ�ෙගන ද�ව� හ�ෙගන 
ස��� ඉ�නවා �යලා ප�ෙ� ආරං� 
ලැ�ණා.”

��ෙ� අවසාන කාෙ� බ�� 
ප���� ලැ�ණ� හ� 

��ෙවලකට ලැ�ෙ� නෑ 
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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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හැඩ ෙව�නන� ඕෙ�
‘අබ’ සරණ ය� ෙනාෙ� 

ඉ��යාෙ� මහාරාව� රත� �ං �යලා 

රජ ෙකෙන� ��යා (�.� 1303). ඔ�ෙ� 

අග�සවෙ� නම න�ම�. ඉ�� ෙ� න�ම� 

�සව ලංකාෙ� කහ �ෙ� ගා�න එෙහම 

�ය��. ඒ වෙ�ම ඇය අෙ� රෙ� ��වලට� 

�ය කළා�. ඉ�� ඇයට ඕන කරන කහ 

සහ �� ෙහායාෙගන ෙ� රජ�මා ඒ කාෙ� 

අෙ� රටට එනව�. ඔය ��යට ��ණට 

අව� කහ� ��� ෙහාය�න ආව එක 

දවසක ර�ට ෙබාෙහාම ��දර ලාං�ක 

�මා�ය� �ණගැ�ලා. ප�ෙ� කහ සහ 

�� ෙහ��ල පැ� ත�� �යලා ර� ඇයව 

�වාහ කරග�තා�. ඇය තම� ඉ��යා� 

ඉ�හාසෙ� ෙබාෙහාම ප්රකට ��ණ� වන 

ප�මාව� ��ණ.

ඇය �තර� ෙනෙම� ඔය කාෙ� ලංකාෙ� 

�� හැම �ම�ය�ම, �සව�ම �ප�ෙය� 

හ� අගතැ�ප��. රහස ඔ�� භා�තා කළ 

�වභා�ක ස�කාර �යල� �ය�ෙ�. කහ, 

��� ඇ�� ��බ�� ඔය අතෙ� ��ලා 

�ෙයනවා. ඒ කාෙ� ඉඳලම අෙ� ��බ� 

ෙලාෙ� �රා ප්රකට�. ඉ��යාෙ� ���ය� 

පවා ලංකාෙ� කහවලට ��ෙව�න ඇ�ෙ� 

ඒක�. ඉ�� ෙගදර ���ෙ� �ෙයන 

��බ�ව�� ල�සන ෙවන හැ� �යලා ෙදන 

එක ව�� �යලා ��වා. 

��බ� �ය�ෙ� ආහාර රසග�ව�න 

සහ ක��යාග�න භා�තා කරන �වභා�ක 

ෙ�ට. ��බ� භා�තයට ෙබාෙහාම ��ඝ 

අ�තය� �ෙයනවා. ෙරාමව�, ඊ���ව�, 

බැ�ෙලා�ය�ව� වෙ� �රාණ ජනෙකාට� 

ආහාර ��යට �තර� ෙනෙම� සම 

පැහැප� කරග�න� ෙකා�තම��, ���, 

ග����, කරා�නැ� වෙ� ��බ� භා�ත 

කළ බවට සා�� �ෙයනව�.

අෙ� රෙ� උද�ය� ෙබාෙහාම කාෙලක 

ඉඳලා ��බ� පා��� කරලා �ෙයනවා. 

ඉ�සර ෙහළ වැ�ෙයා ��බ� ෙතෙල� 

බැද භා�ත කළ බව �පවංශෙ� සහ 

ස�ධ�මර�නාව�ෙ� සඳහ�. ඉ�සර 

���� එ�ෙන� භා�ෙ�ට ඕන කරන 

ඉ��, ��, �����, වහ�� (���) 

ආ�ය �ෙව� වටා වැ�වාය �යල� 

කා�ෙ�කරෙය� �යැෙව�ෙ�. ෙරාබ� 

ෙනා��ෙ� ‘එ� ෙහළ�ව’ ග්ර�ථෙ� පවා 

අෙ� රෙ� ��බ� ගැන ව�ණනා ෙකෙරනවා.

අෙ� රට බට�ර ජා�� අතෙ� ප්රච�ත 

ෙව�න ���, ග���� වෙ� ��බ�� 

ෙ�� �ණා. ලංකාෙ� ග����වල�, 

���වල� ��� රසය, �ණය සහ �වඳට 

�ට��ෙයා ��� වැ�ණ�. ඉ�� අෙ� රට 

යට���තය� බවට ප�ෙව�න ��බ�� 

ප්රධාන ෙ��ව�. ආහාර රසග�ව�න 

අබවලට ��ව� 
අෙ� සම මෘ� 

කර�න. හැබැ� අබ 
ඍ�වම සමට ආෙ�ප 

කර�න ෙහාඳ නෑ 

ප්රධාන ෙ��ව�. ආහාර රසග�ව�න 

ද�ෙ� නැහැ. ����වල ඇ��� �යලා 

ප්ර�බැ���යාකාරකය� �ෙයනවා. ඒ �සා 

��ලෑ ඇ�කරන බැ���යා �නාශ කර�න 

����වලට ��ව�. ෙකාලජ� උ�ෙ�ජනය 

��ෙ� හැ�යාව�� �ෙයන �සා වයසට ය�න 

අකමැ� අයට ෙහාඳම ෙදය� තම� ���� 

�ය�ෙ�. ���� �ක� අරෙගන ෙහා�� ෙපා� 

කර�න. ඒකට ව�ර �ක� �ශ්ර කරලා සෙ� 

ආෙ�ප කර�න. �නා� දහය� �යලා ෙහාදලා 

අ��න.

����වල �ෙයනවාය ��ව ඇ��� 

ඉ��වල� �ෙයනවා. ඒ �සා සෙ� ��ලෑ 

ඇ��ම පාලනය කර�න ඉ��� ෙහාඳ�. 

ඉ�� කෑ�ල� අරෙගන කැබ�වලට කපලා 

ව�ර ෙකා�ෙපක �ලා �ය� �ය�න. ප�ෙව�� 

ෙ� ජලෙය� �ණ ෙසාද�න. නැ�ත� ෙ� ජලය 

ෙටාන� එක� ��යට පා��� කර�න� ��ව�. 

ඉ�� කැබැ�ල� තලලා ව�ර ෙකා�ෙපක 

�නා� දහය� �තර �ය�න. ප�ෙ� ෙද� �ෂ 

�ව�පය�� එක� කරලා �ශ්රණෙය� 

��ණ ෙසාදලා �යැෙළ�න 

අ��න.

ලංකාෙ� ග����වලට 

ඉ�සර ��ෙදා ��ෙව ක� 

��ඇට �යල�. ඉ�� 

ෙ� ක� ��ඇටවල� 

වයසට යාම ප්රමාද කරන 

ප්ර�ඔ��කාරක අඩං��. 

සෙ� ��� ෙ�ඛා, අ�� 

ලප ඉව� කර�න ග���� 

භා�තා කර�න ��ව�. 

ග���� ඇට ��පය� තලලා 

ව�ෙ� �ලා �ය� �ය�න. 

ඊටප�ෙස ග���� කැබ� �ක ෙපරලා 

අර ජලය ��� කෑ�ල�� ��ෙ� ආෙ�ප 

කර�න. ෙ� ස�කාරය ස�යට �න ෙදක�ව� 

කරනවා න� වඩා ෙහාඳ�.

ඖෂ�ය �ණෙය� ඉහළම ��බ�ව�ෙ� 

ෙකා�තම�� �ය�ෙ�. �ට වසර දහසකට 

ක�� �යැ�� ‘චරක සං�තාව’ �යන 

ග්ර�ථෙ�� ෙකා�තම��වල �ණ ගැන �ය�ලා 

�ෙයනව�. ඇ� වට අ�� �වභාවය ඉව� 

කර�න වෙ�ම සම පැහැප� කර�න අ�ට 

ෙකා�තම�� ෙයා�ග�න ��ව�. ෙකාටාග�� 

අ� ෙකා�තම�� ජලෙ� ෙපාඟවලා ඒ ජලෙය� 

��ණ ෙසාදන එක� කර�න �ෙය�ෙ�.

සෙ� �ෙයන ලප 

කැලැ� 

මක�න 

�තර� ෙනෙම� ඔ�� ඒවෙග� �පලාව� 

ආෙ�පන පවා �පදවා �ෙයනවා. දැනට� 

��බ�ව�� ��පා�ත �පලාව� ආෙ�පන 

�ෙරාපෙ� හ� ප්ර��ධ�.

���ම අ� කතා කර� කහ ගැන. 

ආ��ෙ�දෙ�� කහවලට �ය�ෙ� හ�ද්රා 

�යලා. �ෂ�ජ නාශනය කර�න ��ව� අ�� 

බලය� කහවලට �ෙයනවා. ��ලෑ අවම 

කර�න, සම පැහැප� කර�න වෙ�ම සෙ� 

�� ඇ��ම ප්රමාද කර�න� කහ භා�තා 

කර�න ��ව�. අ�කහ ෙහාඳට ෙ�ලලා 

ෙකාටලා අරෙගන තම� අ� ඔය කෑමට �න 

කහ �� හ�ග�ෙ�. ඉ�සර උද�ය න� න� 

කහ ��  ෙගදර�ම හ�ග�නවා. හැබැ� දැ� 

න� ෙගාඩ� ෙවලාවට අ� කහ �� ග�ෙ� 

ෙවළඳෙපාෙළ�. කෙඩ� ෙ�න කහ �� ෙවන� 

දෑ �ශ්ර කර� නැ� ���� කහ ද �යන එක 

���ම ෙහායාග�න ඕෙ�. එෙහම ෙහායාග�න 

බැ� න� ක�න�, �ෙ� ගා�න� ෙදකටම 

කහ �� �ක� ෙගදරම හ�ග�න. 

ඊටප�ෙ� ෙ� කහ�� �ව�පය� 

ව�ර එ�ක �ශ්ර කරලා සෙ� 

ආෙ�ප කර�න. �නා� 

20� �තර �යලා ෙසාදලා 

අ��න.

ඊළඟට අ� කතා 

කර� ��� ස�කාරය. 

���වල �නම��හ��, 

�ෙ�වෙනා�� සහ 

ෙපා�ෙෆෙනා� �යන සමට 

�තකර ප්ර�ඔ��කාරක 

අඩං��. ඉ�� සෙ� 

ෙතතමනය වැ� කර�න, ෙකාලජ� 

උ�ෙ�ජනය කර�න �තර� ෙනෙම� 

��ලෑ අවම කර�න� ���වලට ��ව�. 

කර�න �ෙය�ෙ� ��� �� �ව�පය� 

ජලෙ� නැ�ත� � පැ�වලට �ශ්ර කරලා 

සම මත ආෙ�ප කරන එක. ��ලෑ �ෙයන 

ෙකෙන�ට �ණ� ෙ� ස�කාරය කර�න 

��ව�. �ශ්රණය �නා� පහෙළාව� �තර 

�යලා ෙසාදලා අ��න. ෙ� ස�කාරය ස�යට 

දව� �න� �තර කර�න ��ව� න� ෙහාඳ 

ප්ර�ඵල ලබාග�න අමා� නැහැ.

��තැ�ෙග�� 

පහ�ෙව�ම ෙහායාග�න 

��ව� ����� 

සමට හ�ම 

�තකර� �යලා 

ෙගාඩ� අය 

ෙහාඳම ��බ�ව තම� කරා�නැ�. කරා�නැ� 

�� � පැ�වලට �ශ්ර කරලා ලප කැලැ�වල 

අෙ�ප කර�න. ෙ� ස�කාරය� ස�යට දව� 

�න� �තර කර�න ��ව� න� ෙහාඳ�. ලප 

මක�න ���� ෙහාඳ�. ��� �� ජලෙය� 

අඹරලා ලප මත ආෙ�ප කර�න ��ව�. 

��එ�ය �සා ඇ��� �����, ර� ලප 

නැ� කර�න මහ�� ආෙ�ප කර�න. මහ�� 

ෙ� හැ�ද� ව�ර ෙකා�ෙපක ෙපාඟවලා ඒ 

ජලෙය� ��ණ ෙසාද�න.

�ට�� �, � 12 අඩං� �සා උ�හා�වලට 

සෙ� පැහැය වැ� කරග�න ��ව�. උ�හා� 

ඇට ��පය� ජලෙ� අඹරලා සෙ� ආෙ�ප 

කර�න. �නා� පහෙළාව� �තර �යලා 

ෙසාදලා අ��න.

අබ �ය�ෙන� සමට ෙහාඳ ��බ�ව�. 

��ධ කාෙ� ඉඳලා අබ භා�තා �ණාය �ය�න 

ෙහාඳම උ�හරණය �සාෙගාත�ෙ� කතා 

ව��ව. අබවලට ��ව� අෙ� සම මෘ� 

කර�න. හැබැ� අබ ඍ�වම සමට ආෙ�ප 

කර�න එපා. ෙවළඳෙපාෙ� �ෙයනවා අබ 

ෙත�. �නපතා ��දට ක�� දෑ� සහ 

ෙදපාවල ෙ� ෙත� ආෙ�ප කරලා මෘ�ව 

ස�බාහනය කර�න ��ව�.

ඊළඟට සා��කා. සෙ� ��� සහ ෙත� 

ස�ත �වභාවය අවම කරලා සෙ� ෙතතමනය 

වැ� කර�න  සා��කාවලට ��ව�. අ�ක 

�ෂ�ජනාශක �ණය�� �ෙයන �සා ��ලෑ 

�ෙයන අයට� ෙ� ස�කාරය පල�යක�. 

සා��කා ��වලට ජලය �ශ්ර කරලා ��ෙ� 

ආෙ�ප කර�න. �නා� දහය� �යලා ෙසාදලා 

අ��න.

ෙ� �� ඕනම ��බ�ව� කඩල ��, 

ෙයාග� වෙ� ෙවන� ද්ර� එ�ක �ශ්ර කරල� 

ආෙ�ප කර�න ��ව�. හැබැ� අ� අද කතා 

කෙ� කාෙ� තාෙලට ගැලෙපන අවම �ෙල� 

කරග�න ��ව� ස�කාර ගැන �තර�. 

බා�ර වශෙය� සෙ� ආෙ�ප කරනවට  

අමතරව කහ, ���, ���, මහ�� වෙ� 

ෙ� �� එ�ක �ශ්ර කරලා පානය කර�න� 

��ව�. උ�හා�, ඉ�� සහ ���� ත�බලා 

��වහම� සම පැහැප� ෙවනව�. ඒ වෙ�ම 

�ය�න ඕෙ� ල�සනට ඉ�න කැම� න� 

එ�ෙන� කෑමෙ�ලට යහ�� ��බ� එක� 

කර�න� අමතක කර�න එපා.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��



රජෙ� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා 
�ලධා��ෙ� සංගමෙ� 

සභාප�

ෙ��කා ෙකා��ව��

�පා වස�� එ���ංහ

ග�භ� මව� �ය ��� ෙදාතට ග�නා �නය ෙත� ගතකර�ෙ� ��ෙ�� කාල ප��ෙ�දය�. 
එම කාලය �ළ මව ��බඳව �ප��ෂාකා� �ම�, මවට අව� ෙපාෂණය, එ�න�කරණය ෙම�ම 
ප්රසවය ����මට මගෙප��ම� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��යකෙ� කා�යභාරය අතරට අය�ය. 
තවද නව ��� ස�කාරෙ� වග�ම පැවෙර�ෙ�ද ඇයට�. එ�� ෙරාග වැළැ��ම, ම�ව��ෙ� 
හා ����ෙ� අසාමා� ත��වය� හ�නාගැ�ම, ෛව�ාධාර අව� න� ඒ සඳහා මව� 
���� ෙයා���ම වාෙ�ම අව� � �ටක ප්රජා ෙසෟ� අ�ාපනය ලබා�ෙ� 
වග�ම� ම�ව�� සඳහා ෙපර�� සැ� පැවැ��ම, ප�� සං�ධාන 
කට��, නව ෙයා�� ෙසෟ� ��බඳ වග�මද ඇෙ� රාජකා� ෙගා�නට 
අය�ය. ෙමම වග�� ��බඳව� ඒ රාජකා� ඉ���ෙ�� ප�� ෙසෟ� 
ෙ��කාව� ලබන අ�දැ�� ��බඳ� ‘��ව�� ෙනානා’ ��ව ��� 
කතාබහ කර�ෙ� රජෙ� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��ෙ� සංගමෙ� සභාප�� ෙ��කා 
ෙකා��ව�� මහ��ය�.

ග�භ� මව� �ය ��� ෙදාතට ග�නා �නය ෙත� ගතකර�ෙ� ��ෙ�� කාල ප��ෙ�දය�. 
එම කාලය �ළ මව ��බඳව �ප��ෂාකා� �ම�, මවට අව� ෙපාෂණය, එ�න�කරණය ෙම�ම 
ප්රසවය ����මට මගෙප��ම� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��යකෙ� කා�යභාරය අතරට අය�ය. 
තවද නව ��� ස�කාරෙ� වග�ම පැවෙර�ෙ�ද ඇයට�. එ�� ෙරාග වැළැ��ම, ම�ව��ෙ� 
හා ����ෙ� අසාමා� ත��වය� හ�නාගැ�ම, ෛව�ාධාර අව� න� ඒ සඳහා මව� 
���� ෙයා���ම වාෙ�ම අව� � �ටක ප්රජා ෙසෟ� අ�ාපනය ලබා�ෙ� 

කට��, නව ෙයා�� ෙසෟ� ��බඳ වග�මද ඇෙ� රාජකා� ෙගා�නට 

කතාබහ කර�ෙ� රජෙ� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��ෙ� සංගමෙ� සභාප�� ෙ��කා 

ද�ව� ඉ�ද පැය ��හතර� 

ගත�මට ම�ෙත� ප්ර�ශ��කරණ 

එ�න� �යාව�ය ෙවත ඔ� ෙයා� කර� 

ලබ�.

එම �යාව�ය සා�ථක කරගැ�මට 

ග�� ගමට ෙග�� ෙගට ෙගා� 

ඉතාම�ම පල�� � �හඬ ෙ�වාව� 

ඉ�කර� ලබ�ෙ� ප�� ෙසෟ�  ෙ�වා 

�ලධා��ය�.

“සමහර අ�මලාට ද�වාට එ�නත 
ලබාෙද�න ඕන �නය අමතක 
ෙවනවා. ඒ� ��ම 
අව�ථාවක ගෙ� 
��ව�� ෙනානට 
තම� භාරෙ� 
��න ද�ව�ට 
එ�න� ලබා�ෙ� 
�නය අමතක 
ෙව�ෙ� නැහැ. 
ඇය එ�න� 
ලබාෙදන �නය ගැන 
අ�ළ �වසටම ෙගා�, 
එෙහම නැ�න� �රකතන 
ඇම�ම� ලබා� ෙහා මව දැ�ව� කරනවා. 
ෙමෙහම අමතක �ම� මවකට ෙව�ෙ� 
ඇය ද�වාෙ� වැඩ සමඟ අ�ෙ�� �ම 
�සා ෙහා ��යාවක �යැ�ම �සා ෙව�න 
��ව�. ඒ ෙකාෙහාම �ණ�, ප�� ෙසෟ� 
ෙ�වා �ලධා��ය� ද�ව�ෙ� එ�න� 
�යාව�ය ගැන �ෙ�ෂ අවධානය ෙයා� 
කර�න ෙ�� �ෙබනවා.”

ඉ� ප්රධාන ෙ��ව ව�ෙ� 

ෙබාවන ෙරාගව�� ලැෙබන 

ආර�ෂාවය. එෙ� ඇතැ� 

ෙබාවන ෙරාගය�ෙග� 

ආර�ෂා � ��මට උපකා� 

ව�ෙ� ශ�රෙ� පව�න 

ප්ර�ශ��ය�.

“ප්ර�ශ��ය �යලා �ය�ෙ� ය��� 
��ගලෙය�ෙ� ශ�රයට �ට�� 
ඇ��වන ප්ර�ෙ�හජනකය�ෙග� 
(Antigen) ඇ��ය හැ� ෙරාග සහ 
අෙන�� සං�ලතා වළ�වාගැ�මට 
ශ�රෙ� පව�න හැ�යාව�. ව��ය, 
එෙහම� නැ�න� මහාමා�ය වැ� ෙරාග 
එ�වර� වැළ�ෙම� අන��ව, නැවත� 
එම ෙරාගය ෙනාවැළ�ෙ� සං���ය 
��ෙකාටෙගන තම� ප්ර�ශ��ය �යන 
වචනය ෛව� ��ාවට එ�ෙව�ෙ�. ඒ 
වෙ�ම තම�ෙ� ෙනාවන ප්ර�ෙ�හජනක 
හ�නාග� ලබ�ෙ�, ශ�රෙ� පව�න 
ප්ර�ශ�� ප�ධ�ය ම���. 

ෙම�� ප්ර�ශ��ය ෙකාට� ෙදකකට 
ෙබෙදනවා. ඒ �ෙ��ත හා �ෙ��ත 
ෙනාවන ප්ර�ශ��ය ෙලසට�.”

� ලංකාෙ� ජා�ක ප්ර�ශ��කරණ 

එ�න� වැඩසටහනට අ�ව ද�ෙව�ට 

උපෙ�� ෙහා ඉප� පැය ��හතර� 

ඇ�ළත �.�.�. එ�නත ලබාෙද� 

ලබ�. ෙම� මාත්රාව ව�ෙ� 0.05ml ය. 

එය ලබාෙද�ෙ� සම 

ම��ටට වන අතර 

ඉ� වළ�වාල� 

ලබ�ෙ� �ෂය 

ෙරාගය�.

“එ�න� ද�වාට 
ලබාෙද�න �� වයස� 
�ෙයනවා. �ය�ත 
මාත්රාව �ය�ත ක්රමයට 
එ� �ත�මය ආර�ෂා 
කරග��� ලබා�ම 
වැදග� ෙවනවා. ඒ 

වෙ�ම ඒ සඳහා 
��ණතාව� 

පළ���ද� 
එ�නත 
ලබාෙදන 
�ලධා�යාට 
��ය ���. 

ෙමම එ�න� 
�යාව�යට අ�ව 

ෙදවන එ�න� 
ද�වාට මාස ෙදක� 
වන�ට ලබා�ම �� 
ෙකෙරනවා.”

එෙ� ලබාෙදන 

එ� එ�න� 

මාත්රාව� ව�ෙ� 

ෙප�ටාෙ�ල�� (Pentavalent) පළ� 

මාත්රාව�. එය පංචා සං�ජ එ�නත �යා 

ද හ��ව�. ඉ� වැළැ�ෙවන ෙරාග 

ව�ෙ� ගලපටලය, ක�ක�කැ�ස, 

�ටගැ�ම, ෙහපට��� � සහ 

�ෙමා��යා ඉ���ෙව�සා � 

යන ෙරාගය�ය. ඊට අමතරව 

�ඛ ෙපා�ෙයා එ�නෙ� 

(OPV) �ං� ෙදක� �ඛය 

ම�� ලබාෙදන අතර, 

Fipv පළ� මාත්රාවද ෙද� 

ලබ�. එම එ�න� ෙදක 

ම�� ෙපා�ෙයා ෙරාග 

අවධානම වළ�ව� ලබ�.

“මාස හතෙ�� ඉහත 
ලබා�� එ�න� �ෙ� ෙදවන 
මාත්රාව ලබාෙදනවා. මාස හෙ�� 
ලබාෙද�ෙ� ෙප�ටාෙ�ල�� ��වන 
මාත්රාව සහ (OPV) �ඛ ෙපා�ෙයා එ�නෙ� 
ෙතවන මාත්රාව පමණ�. Fipv එ�නත එ�� 

ලබාෙද�ෙ� නැහැ.

ඊළඟට ද�වාට මාස නවය� ෙව�� MMR 
පළ� මාත්රාව ලබාෙදනවා. එය ලබාෙද�ෙ� 
සර�ප, ක���ගාය, �ෙබ�ලා යන ෙරාගව�� 
ආර�ෂා කරගැ�මට�. වයස අ���ද� 

වන�ට ද�වාට �ට�� ඒ අ�මාත්රාව� 
(JE) ලබාෙදනවා. එම�� ජැප�� 

එ�ෙසපල��� ෙරාග අවධානම 
වළ�ව� ලබනවා.”

ෙමම එ�න� �යා�මෙ� 

ඊළඟ �යවර DPT එ�නත 

ලබා�ම�. එය ද�වාට 

අ��� එකහමාර� ස���ණ 

� �ට ලබාෙ�. ඒ ගලපටලය, 

ක�ක�කැ�ස, �ටගැ�ම යන 

ෙරාගව�� ඇ�වන අවධානම 

වළ�ව� ��සය. එ�� OPV හතරවන 

මාත්රාව�, �ට�� ඒ අ�මාත්රාව� සමඟ ප� 

ෙබෙහ�ද ලබාෙද� ලැෙ�. MMR ෙදක, 

�ට�� ඒ අ�මාත්රාව සහ ප�ෙබෙහ� 

වයස අ��� �ෙ��� ද�වාට 

�ය�ත ප�� ලබා�ම ��ෙකෙ�. DT 

එ�නත ලබාෙද�ෙ� ද�වාට අ��� 

පහ� වන�ටය. එ��� �ට�� ඒ 

අ�මාත්රාව, ෙපා�ෙයා ප�වන එ�නත හා 

ප�ෙබෙහ� ලබා�ම ��ෙ�.

“අ��� එෙකාළෙ�� ගැහැ� ද�ව�ට 
පමණ� ලබාෙදන එ�නත� �ෙයනවා. 
එය HPV-1, ��ම� පැ�ෙලාමා ෛවරස 
ත��වය ෙහව� ගැ�ෙගළ ��කා 
අවධානම වළ�වා�ම සඳහා ලබාෙදන 
එ�නත�. ඉ� මාස හයකට ප� එය 
ලබා�ය ���. අ��� ෙ�ළෙ�� �ය� 
ද�ව�ට ගලපටලය හා �ටගැ�ම 
වළ�ව�න ATD එ�නත ලබාෙදනවා. ෙමම 
එ�න� කාලසටහන ගැන සෑම මව�ම 
දැ�ව�ව ��ම වැදග�වනවා වෙ�ම, 
ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��ය� ෙ� 
��බඳ �ෙ�ෂ දැ�ම� ස�තව කට�� 
කර� ලබනවා.

ඒ වෙ�ම� ද�වාට එ�නත� ලබා�� 
ප� ම�ව�� ෙනාකළ �� ෙ� �ෙබනවා. 
එ�නත ලබා�� �ථානය තව�න, ෙපා� 
කර�න ෙහාඳ නැහැ. ෙමාකද �ෂ�ජ 
ස�ත ෙ��� තැ�ම �� කෙළා�, එ� 
�ෂ�ජ ඇ�� � අ�තකර ෙලස ද�වාට 
බලාපා�න හැ�යාව� �ෙබනවා. ෙ� 
��බඳව වෙ�ම එ�නත ලබා�ෙම� ප� 
කළ �� ෙනාකළ �� ෙ� ගැන ෙසෟ� 
අ�ාපන වැඩසටහ� කරනවා වෙ�ම, 
��ව�� ෙනානා එ�න� ලබාග� ද�ව� 
��බඳව ප��පරම� කරනවා. එතැන� 
හ�� ත��වය� වා�තා �ෙණා�, 
ඉ�ම�� ෛව� ප්ර�කාර ලබා�ම සඳහා 
ද�වා ෙයා� කර� ලබනවා.”

එ�න� ග��� �යරමය ෙහා �ඩ� 

(Powder) වශෙය� එය පව�. ඇතැ� 

එ�න� ගබඩා කර තබ�ෙ� අ��තාගාර 

�ළය. එෙ� �ඩ� ෙලස පව�න එ�න� 

ලබා�මට ෙපර �ය�ත ද්රාවකය �� 

ප්රමාණයට දමා නැවත සක���ම ��ෙ�. 

ජා�ක ප්ර�ශ��කරණ වැඩසටහනට 

අ�ව ස�� එ�න� අත�� �යර 

වශෙය� පව�න එකම එ�නත ව�ෙ� 

�ඛ ෙපා�ෙයා එ�නතය.

ෙ� �මන එ�නත� �ව� ��ප�� 

�ය�ත කලට ෙ�ලාවට එ� �ණා�මක 

බව �කග��� ඔෙ� ද� ���තාට 

ලබා�මට ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��ය 

කට�� කර� ලබ�ෙ�, ද�ෙව�ෙ� 

�ෙරා�කම එම ප�ලට වාෙ�ම රටටද 

අ�� අන� ෙදය� බැ��.

ද�වා ඉ�ද පැය 
��හතර� �ළ 
පළ� එ�නත 

ලබාෙද� ලබනවා

එ�නත� 
ලබාෙද�� �ය�ත 

මාත්රාව �ය�ත 
අ��� ලබා�ම 
වැදග� ෙවනවා

ග�භ� මව� �ය ��� ෙදාතට ග�නා �නය ෙත� ගතකර�ෙ� ��ෙ�� කාල ප��ෙ�දය�. 
එම කාලය �ළ මව ��බඳව �ප��ෂාකා� �ම�, මවට අව� ෙපාෂණය, එ�න�කරණය ෙම�ම 
ප්රසවය ����මට මගෙප��ම� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��යකෙ� කා�යභාරය අතරට අය�ය. 
තවද නව ��� ස�කාරෙ� වග�ම පැවෙර�ෙ�ද ඇයට�. එ�� ෙරාග වැළැ��ම, ම�ව��ෙ� 
හා ����ෙ� අසාමා� ත��වය� හ�නාගැ�ම, ෛව�ාධාර අව� න� ඒ සඳහා මව� 
���� ෙයා���ම වාෙ�ම අව� � �ටක ප්රජා ෙසෟ� අ�ාපනය ලබා�ෙ� 
වග�ම� ම�ව�� සඳහා ෙපර�� සැ� පැවැ��ම, ප�� සං�ධාන 
කට��, නව ෙයා�� ෙසෟ� ��බඳ වග�මද ඇෙ� රාජකා� ෙගා�නට 
අය�ය. ෙමම වග�� ��බඳව� ඒ රාජකා� ඉ���ෙ�� ප�� ෙසෟ� 
ෙ��කාව� ලබන අ�දැ�� ��බඳ� ‘��ව�� ෙනානා’ ��ව ��� 
කතාබහ කර�ෙ� රජෙ� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��ෙ� සංගමෙ� සභාප�� ෙ��කා 
ෙකා��ව�� මහ��ය�.

192022 අෙගා�� 03 වන බ��

අ�මලාට අමතක �ණ� 
��ව�� ෙනානට ෙ� දවස 
අමතක ෙව�ෙ� නෑ  
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කම� ඉ�නා තැනට සා��ෙව� �ටත ෙහා�� 

ෙපෙන�. වාහනෙය� බැසග� ��දර ත��ය 

ෙක��ම ආෙ� �රකතන සා��වට�. කම� 

ඇයව ඇ��ෙ� �රකතන සා��ෙ� ෙ�ර ත�� 

කර �ස දමා ෙ��ක ගැන අස��ය. ඔ� ෙ��කට 

කතා කෙ� ඈ ආප� හැෙරනවා� සමඟය.

කම� මද ෙ�ලාව� �රකතනය කන තබාෙගන 

��ෙ� ෙ��ක ෙත�නෙකා� වචනය� ෙහා කතා 

ෙනාකළ �සාය.

“මහ�තයා...”

එවර කම� කතා කෙ� ෙස��.

“හ� කම�... බල�න අෙ� ෙගදර ක��ය� 
එනවද �යලා...”

“ෙහාඳ� මහ�තයා...”

කම� ඇම�ම ඇ��ල තද කර�� අවස� 

කෙ� �රකතන සා��ෙ� ��� ෙ�ර ඇර 

එ�යට එ��. සා��ව ළඟ ඒ ෙමාෙහාෙ� 

නැව� �� �ය කම� ඇ��ෙ�ය. එය ෙ�නක 

ෙත�නෙකා�ෙ�ය. ඔ� ��ෙ� ඒ �ෙය� 

ෙසෙනෙහලතා මැ�ෙ�� බ�� �යාය. ඒ� 

�ෙය� බැ�ෙ� ෙ�නක පම�. කඩවත ෙගදරට 

එ�� ��ෙවල� නැ� ත�ණෙය� ෙ� එ� 

ආව�, අද ඔ� ෙබෙහ�� කඩවස� �යා කම�ට 

�� සැ�� ��ෙ�ය. �� ක� ක�සයට ක� 

ක�සම� ඇඳ �� ෙ��ක ෙත�නෙකා�ෙ� අෙ� 

සහ කෙ� බැ� ර� මාල, වළ� ඉරඑ�යට ෙහා�� 

����. ඔ� ෙගළ හරව�� කම� ��ව�, තවම� 

ච��� ෙම� එ�නට � කාරණාව ඔ� දැන��ෙ� 

නැත. ෙ��කෙ� සා��වට යා� කඩ කාමරය 

බැ�� ෙබාල, ම� සහ ෙ�� අ�ලා සරසා ��ණ� 

ඒ ගැන ඔ�ෙ� �තට ත�� වැ�ෙ� නැත. ඔ� 

ෙස�ෙ� ච���ය. ෙපර� �ෙ� ඇය �රකතන 

ඇම�ම� � �ෙ� �ං� උ�සව අව�ථාවකට 

ය�නට ��න� � ෙ��කෙ� ෙට�ෙෆා� සා��ව 

ළඟට එන ෙලසය. ෙ�නක ෙත�නෙකා� බ�ඩාර 

එ�ෙ� �ට වට�ට බල� �� ච��� වහා 

එ�යට ආවාය. ඇය එ�යට එ� ��ව� ෙ�නකට 

අ��ත� ��ෙ� නැත.

“ඔයා මං �ය� ෙවලාවටම ඇ��ලා. 
මං ��ෙව ඇම� ��� �ය�ෙ� 
ෙවලාවට වැඩ කරන අය ෙනෙ� 
�යලා...”

ච��� පැ�ණ ඔ�ෙ� 

අතක එ�ෙල�� කම�ෙ� 

�ත ගැ��ෙ�ය. ෙ�නක 

ෙනාෙස�� එතැනම ��ෙ� 

ඈ අෙ� එ��ණ �සා ෙනාෙ�. 

ඇෙ� ��දර�වෙය� ෙදෙනත 

පෙසකට ග�නට ෙලාබක��. 

ඇය අද සැබැ��ම ල�සනය. 

ෙකෙස� ද� පැහැ� සා�යට අ� ර�ත 

�ල�සය� ඇඳ �� ච��� අ�ලා වඩාග�නට 

තර� ����ල� ඔ� �ෙ� �ෂ�කව 

ඇ��ෙ�ය. තවම� ගැලෙව�නට බැ�ව දඟලන 

කළ�ට�, ෙ� �නවල යා�කම� හ�ග�නට 

ප�ෙ� ප�නන අ��ම �පවා�� �ෙ��කාවක 

වන චාපාට� වඩා ඇය හැඩ� �යා ඔ�ෙ� 

�ත �ෙ�ය. කම� සා��ව �ළට �ෙ� ච��� 

ෙ�නකෙ� අෙ� එ�ෙල��ය. ඔ� ඔ�� ෙද�නාට 

ෙනාෙපෙන�නට සා��ව �ළට ෙගා� ��දනෙ� 

ෙට�ෙෆානෙය� ���ර �පය� ග�ෙ�ය.   

“ෙමානවද බල� ඉ�ෙ�...? මෙග �ෙණ 

ෙපරහැර�ව� යනවද?”

ඔ�ෙ� බැ�ෙ� �� ඉ�නට දැ�ණ අපහ�ව 

�සා ච��� ඔ�ෙ� අෙත� අ�ලාෙගන �� අත 

පෙසකට ග��� ඇ�වාය. 

“ෙපරහැර� න� මදැ�... මං ෙ� බලාෙගන ��ෙ� 
�වර මැ�ෙකෙග ල�සන...”

ෙ�නක �ෙ� ව�කෘතව �ය හඬ��.

“අද ඇ�ම ෙවන�ෙන... ඊට� �� ෙ�ක� එක� 
දැ�මා ෙ� ෆ�ෂ� එක �සා...”

ය�නට උ�සව අව�ථාව� ඇ�බව ෙ�නකට 

මත� �ෙ� එතෙකාටය.

“ෙකාෙ�ද ය�න ඕනෑ �යලෙන මාව ෙග��ෙ�. ය� 
ඉ��.”

ෙ�නක ඈ ෙද�� ෙන� ඉවතට ෙනාෙගනම 

�ෙ�ය. 

“ෙකාෙ�ව� ය�න ඕ� නෑ... ෆ�ෂ� එක 
�ෙය�ෙ� ෙමතන...”

ච��� අත ��කර ඇෙ� සැෙලානෙ� �ව�ව 

ඔ�ට ෙප��ය. ෙ�නකෙ� ෙන�වල ��� ඇ�ෙ� 

��මය�. ඉ�ප� �ස� �නාව� ඇ��.

“ච� සැෙලා� ඇ�� ��� ෙස�ට�... මං ��වට 
වඩා ඔයා ද�ෂ� බබා... මෙ� �බ පැ��...”

ෙ�නක ච���ෙ� අත �රෙකාට 

අ�ලා ෙසෙල�ෙ�ය. ඔ�ෙ� ෙන� ඒ හාම 

ෙසාෙහා�රාෙ� ෙට�ෙෆා� සා��ව ෙවත ෙයා� 

�ෙ�ය. ඒ� එ�කම ��� ඉ��යාව� වැ�න� 

ඔ� �ෙ� එ�වරම ඇ��ෙ�ය. ඔ� �ත මැ�ෙ� 

ෙ��ක ෙත�නෙකා� හා ච��� කතා කර�� 

��න ද�න�. 

“ඔයා මා� එ�ක ��න� එක කර� �යලා, ත�යම 
ම��ෙග සා��ව ළඟම සැෙලා� එක පට�ග�තා 
ෙ�ද?”

�ත ඇ�� සැකෙ� ෙසවනැ�ල මකාග�නට 

��ය� ෙතාර�ර� ලැබග�නට ඔ� �ෙ� ය�� 

ෙ��කෙ� සා��ව ෙදස බල��.

“ඉ�� ඔයා මෙ� ��න� එෙ� 
ඉ�නවා. ඉ�සරහට �තර ෙදෙ�ෙ� 

ඔයාට මං එ�ක ඉ�න ෙව�. ඒ 
ගැන ප�ෙස කතා කර�...”

“එතෙකාට ෙ��ක..?”

“ඔයාෙග ප්ර�න ඇ��ල 
නව��ෙන නැ�ද අ�ෙයා...?”

“ඉ�� ඒ ප්ර�ෙනට� 
උ�තරය� �ලා ඉ�නෙකා...”

“එයා මං ෙමෙහම වැඩ� කරනවා 
�යලා ද�ෙනව� නෑ. ඔයාව වෙ�ම 

එයාව� ��ම කරව�න �තාෙගන ��ෙ�. 
ෙ��ක ෙකාළඹව� නෑ...”

ච��� �ෙ� �ෙ�ෂ�වය� නැ�වය. ඒ� 

ෙ��ක මත� ෙව�� ඇෙ� ප�ව ��ෙ�ය. ඒ 

තාම� ��ෙව�ට� ෙනා�යා �ෙ� �රකරෙගන 

�� ��න ඔ�ෙ� ගෑ� ළමයා �සාය. එ� හ�යට 

ෙක�� ෙනාබැ�ව� ඈ ෙබාෙහා ��දර ත��ය� 

�යා ඇය මත�ෙවන හැම�ෙටකම ච���ෙ� 

�ත �ෙ�ය. දෑ�� �� ෙදය ඇය ��ෙව�ට� 

ෙනා��ෙ� �ෙ� තව� ෙ�ව� ��� �සාය. 

“ච�... ය�ෙකා ඉ�� ඇ�ළට... ආස� මට 
සැෙලා� එෙ� ඇ�ළ බල�න...”

ෙ�නක එෙ� �ය��ම ෙස�� �� නැව� වාහනය 

ඔ� ඇ��ෙ�ය.

“ඔයා අ�ප��ට� ��වද?”

“නැ�ද�මට� ��වා. මාමා එ�ක එනව ඇ�...”

ච��� මද� ෙත�නෙකා� බ�ඩාර 

ඇම�වරයාෙ� වාහනයට ළං �ණාය.

ඒ� වාහනෙය� බැ�ෙ� ඔ�� ආර�ෂකය� 

ෙදෙදෙන�� පම�.

එ�ෙය��ම ෙත�නෙකා� බ�ඩාර ඇම�ෙ� 

ෙදපා වැඳ ච��� ��ග�තාය.

“ෙකා නැ�ද�මා...? මං ��ෙව මාමා එ�ක එ� 
�යලා...”

ඔ� වාහනෙය� බ��� හමා ආ �ල�� �වඳ 

ච��� ඉහළට ඇ��ය.

එය �ල අ�ක ඇයට �� �ල�� �වඳ�.

“ඉෙ� කැ��ම� �යලා මං එනෙකාට �� ඔ�න...”

ෙත�නෙකා� බ�ඩාර ඇම�වරයා ෙලා� ��ෙ� 

උර�සට ත�� කෙ� ඇස� �ඩා කර��. ඒ ඉ�ය 

��ෙ� ෙ�නක පම�. 

“නැ�ද�මට උෙ� එෙහම අමා�ව� ��ෙබ 
නෑෙන... අපරාෙද මං එනෙකාට එ�ක එ�න ��ෙබ...”

ඔ�� ප�ප�� ය�� ච��� �වාය.

“මට ඉ�මනට ය�න ඕ� ද�ෙවා. අද පා��ම��. 
ඕප�� එකට තව ෙවලා �ෙයනවෙ�. ක�ද එ�ෙන 
ඕප�� එකට...?”

��ශංක හා සම�ත� සමඟ �හදව �නාෙස�� 

ඇ� ෙත�නෙකා� බ�ඩාර එ� � ෙපා� ව�ර 

ෙබාතලය� කඩා උ�� ෙදක �න� �ෙගන �ෙගන 

�ෙ�ය.

“සැෙලා� න� ඉ�� ත�ණ අයෙ�. මෙග 
යා�ෙවා �ක� ඉ�නවා ෙසාෂ� ��යා. ඒෙගා�ෙලා 
එෙහ ආවම මං ෙගාඩ� උද� කරලා �ෙයනවා. මාමා 
ද�නවද චාපා ෙ�වාවස� �යලා අ�� එන��ස� 
ෙකෙන�... එයා තම� උද� කෙ�, අද ලංකාෙ� අංක 
එෙ� �පලාව� ����ය ජන� �ෙලාක��ද�ට 
ඕප�� එකට ඉ�ව�� කර�න.”

ච���ෙ� හැම වැඩ� ළඟම �ාපා�ක 

�නය ඇ� අ�දම ෙ�නකට නැත� 

ෙත�නෙකා� බ�ඩාරට ෙ��ෙ�ය. 

“ඊටප�ෙස කා�තා ප�තර �ක අ�ලලා ��� 
�ක ��... මං ඒ �ක කරවලා ෙද�න�ෙකා �වට.”

ඇෙ� උන��ව ගැන පැහැ�ෙම� ඇම�වරයා 

�ෙ�ය.

“ඕප�� එකට හැම කා�තා ප�තරය��ම 
එ�ෙකෙන�ට ඉ�ව�� කළා. අ� ඒෙගා�ල�ට තෑ� 
පා�සෙ��� හදලා �ෙය�ෙ�. ඒ එ�ක ෙ���� 
එෙ� ෙ�� එක� හැ�වා. ෙ� අ��යා ඔ�ෙකාම 
ඉ�� චාපෙග...”

ච��� �නාෙස�� �ය�� ෙත�නෙකා� 

බ�ඩාරෙ� ය��ත �ෙ� ෙකෙ� ෙහා ඇයට 

ෙ�නක ළංකර�නටය. ඒ ඇය �ෙනක ෙ� 

�රවරෙ� ජන�ය �පලාව� ����යක ව� 

ඇතැ� ඔ�ෙ� �ත �යන �සාය. 

“එෙහන� මං ය�න�. ෙලා� �තා නං�ට උද�වට 
ඉ�න. මාමට නැ�දට� එ�චර ෙකාළඹ �� 
නෑෙ�...”

ෙ�නක වට�ට බැ�ෙ�ය. ඔ�ට උවමනා 

ෙමතන �ෙඳ�නට ෙනාව, පැන ය�නට�. ඒ චාපා 

එ�නට ෙපරය.
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�යංකා නානාය�කාර �ය��යංකා නානාය�කාර �ය�
w

�යංකා නානාය�කාර �ය�
w

ෙ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
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�යංකා නානාය�කාර

ඒ අ�� අ��� දහ�නකට ක�� දවස�. 

එ� අ�තා දහ�� හැ��� �ෙ� ප�� දැ�ය� 

�ය. ෙමානරාගල ෙගදර �ට ��ල නගරයට 

ෙගා� ආප� ප��ම එ�� �� ගමෙ� අ�තාට� 

තා�තට� �ං� �� පැට�� කෑගසන හඬ� 

ඇ��. වට�ට බල�� ඔ�� ඇ�ද�ය ��පාර 

අ�ෙ� පෙසකට ව�නට �� කා�ෙබා� 

ෙප��යක ඇ� ඇර ස�ය� තර�ව� 

ෙනා� �ං� �� පැට� ��ෙදෙන�. 

“අෙ� තා�ෙ�... එයාලව ෙගදර 
අර� ය�... ප� �ං� පැට�...”

අ�තා ��ෙස�� 

ෙව�න� ක�� ඒ තා�තා 

ද �� පැට�� ෙගදර ෙගන 

ය�නට �රණය කර ���. 

ඒ �සා තව� සෙත�ෙ� ෙහා 

වාහනයක ෙගා�ර� ව�නට 

ෙබාෙහා�රට ඉඩ �� �ං� �� 

පැට� ��ෙදනා ඔ��ෙ� ෙගදර 

�කවරණය ලැ�හ.

“මං ඒෙගා�ල�ව ෙගදර ෙගන� �ඟ� ආදෙර� 
බලාග�තා. දව� හතර� පහ� යනෙකාට 
එයාලෙ� ෙලඩ ග�ය නැ�ෙවලා ෙබාල ෙග� වෙ� 
�ණා. දවස� මං ඉ�ෙකාෙ� ��� එ�� �� පැට� 
��ෙදනා ��ෙ� නෑ. මං හැමතැනම ෙහ�වා. 
අ�ම� තා�ත� ෙද�නා ��ෙ� ඔය ෙකාෙහට 
හ� ෙවලා ඇ� �යලා. එෙහම �යලා එයාලා මට 
�� පැට� ෙහාය�න� උද� කළා. දව� �න� 
යනෙකාට �� පැට��ට ෙව�ච ෙ� අ�මා මට 
��වා. ඒ �� පැට� පාරට �� ක��යම ඇ�� 
පැට� ��ෙදනා අර� ���. ඒ ෙගදර� ෙපා� 
ළමෙය� ඉඳලා. පැට� පාරට �� � ඉඳලා ඒ ළමයා 
අඬලා පැට� ෙගන� ෙද�න �යලා. එයාලා පැට� 
ෙහායනෙකාට� දැනෙගන �ෙය�ෙ� අෙ� ෙගදර 
ඉ�නවා �යලා. ඉ�� ඇ�තම �යලා, කර� 
වැෙ�ට සමාෙව�න� �යලා �� පැට� ��ෙදනා 
ඉ�ලෙගන ���. ඒක දැනග�තට ප�ෙස මං දව� 
ගාණ� ඇ�වා. අ�න ඒ දව�වල තම� මං �ෙ� 
�යාග�ෙත මං ��ව� හැමෙවලාෙවම ස���ට 
��ට ෙවනවා �යලා. එතෙකාට මං අ��� 
දහ�නක ළමෙය� �ණාට මෙ� අ�ම� තා�ත� 
ඒකට මට උද� කරනවා �යලා මං දැනෙගන 
��යා.”

අ�තාට �මාමා�� නැ�ව ස�� 

ඇ����ෙ� වරප්රසාදය� ද ෙගදර� ��ව 

���. ඒ ඇෙ� මව, ද�නා �යන අය �වාල � 

ෙගනැ�� ෙදන ස��ට �වෙ�� �ංහල ෙබෙහ� 

��ම �සාය. ඔ�� ��ෙ� කැලෑවට මා��ව 

�සා ෙලා� ස��ෙ� ෙගා�� බවට ප�ෙව�නට 

ෙගා� වාසනාවට ෙ�ෙරන ස�� ෙකෙ� ෙහා 

අ�තාෙ� ෙගදරට ලැෙබ�. අ�මා ඒ ස�� 

�ව කරන ෙදස �ඩා කල �ටම ඕනෑක�� බලා 

�� �සා ෙලඩ සෙත� �වප� කරන ��ය ඈ 

ෙහා�� දැන ��යාය.  

අ�තා ෙගදර �යාෙගන ප්ර�කාර කර 

බලාග�න ���ම ග�ෙ� ද�ෙ�� පැටෙව�. 

ගෙ� බ�ල� ඇ�� �සා �ය�ය �ය ද�ෙ�� 

අ�මාෙග� මගහැ�� ද�ෙ�� පැ�යා 

ෙසායාග� අ�තා ඒ පැටවා ෙගදර ෙගනාවාය.

“ෙ�� අ�මා බ�ෙලා අ�ලලා මට එයාව 
ෙ�රග�න බැ� �ණා. කෑගහන ස�ෙදට ��� 
තම� ෙහායලා ෙහායලා පැ�යා ෙ�රග�ෙ�. ඇ� 
ඇරලා දව� ගාණ� ඇ�. ඇෙ� ෙලා� හ�යට 

ඇ��ල� නෑ. ෙකාෙහාමහ� එයාට එළව��, 
පල��� ක�න �ලා ෙලා� කළා. එයා වැ�� 
ෙ�ෙන� �ණාම කැෙ�ට �� කරලා යවන 
හැ� තා�තා මට �යලා ��නා. අෙ� ෙ� �� 

පැ�ත�� වටෙවලා �ෙය�ෙන කැෙල�. එතෙකාට 
එයාව කැෙ�ට �� හ��න මට ෙ�� �ණා. ඒ� දැ� 
අ��� හය� ෙවල� අදට� එයා අෙප� කෑම 

කාලා ය�න, අ�ව බලලා ය�න එනවා.”

ඊට ප� අ�තා අ�� �වය ලැ� 

ඉ� ෙ���, ද�ෙ���, ව� 

��ළ�, ක�ට�, �ර�� සහ 

ම�න� වැ� ස�� ෙබාෙහා 

�ය. උ�ෙ� ��ත �ර��ත 

කර කැෙ�ට �� හ��නට 

හැ� ස�� අ�තා ආප� 

කැලෑවටම ��නාය. 

ඒ කාෙ� අ�තාෙ� �යා 

නගරෙ� ��යාව� කෙ�ය. ඔ� 

හැම�ම හවසට ෙගදර ආෙ� පල�� 

බෑගය� �ෙගනය. ඒ ෙගදර ද�ව�ට 

ක�නට ෙනාෙ�. අ�තා බලාග�නා ස��ට�, 

කැෙ�ට ��හැ�යාට ප� නැවත එන ස��ට� 

කෑමට ෙද�නට�. ෙගදරට මද� ��� ස���ට 

කෑම දම�නට උ�ව ��න ෙ� ලෑ� සකසා 

���. හැම�ම උෙ�ට ඒ ලෑ� 

�ඩාවට කැ� පල�� සහ 

එළව� කැබ�ව�� �� 

ය�. 

“වන ස�� �ණ� 
ෙ� හැෙමාම මට 
ද�ෙවා වෙ�. මම 
එක එ�ෙකනාට 
ෙවන ෙවනම න� �ලා 
නෑ. හැෙමාටම ‘��’ 
�යලා කතා කර�ෙ�. 
වෙ�ට ��හ�න 
බලාෙපාෙරා��ෙව� 
�වප� කරන, ෙලා� කරන 
ස�� කව�ව� අතට �� 
කරග�ෙ� නෑ. එක� එෙහම අ�ලලා 
ළඟ �යාෙගන හද�වම බැ�� ඇ�ෙවනවා වැ��. 
අ�ක අෙ� �ප�ශය� එ�ක එයාලා කැෙ�ට 
��හැ�ෙයා� කැෙ� ස�� ඒ �වඳට ෙමයාලව 
ප්ර��ෙ�ප කරලා �ෙළ� ප�න�න හදනවා. 
ඒ �සා �වෙවන ස���ව මම ෙ� ෙ�රක�� 
පට�ග�න කැලෑෙ� �ක� ඇ�ළට අර� ��� 
�ෙ� ���ම ගහක �යලා දවසට පැය ෙදක� 
�න� ඒෙගා�ෙලා �හා බල� ඉ�නවා. අ�ෙත� 
අ�තට, ගෙහ� ගහට ��ෙවන ඒෙගා�ෙලා 
මාසය� �තර යනෙකාට කැෙ�ට ��ෙවනවා. 
ඊටප�ෙ� එයාලම කැෙ� ඇ�ළට යනවා. එෙහම 
�ය ���ෙලා න� ආප� එනවා අ��. ෙ��� 
න� අදට� අ�ව බල�න එනවා. එයාලා දැ�කම 
ස�ට� තම� �තට එ�ෙ�.”

එෙ� කැෙ�ට �� හ��නට බැ� සමහර 

ආබා�ත ස�� අ�තා ළඟ හැම�ම� ඉ�� 

�ෙ�ය. එවැ�  ෙදක�� පණ නැ� ෙමානෙර� 

සහ අ�ත� නැ� ෙකාෙබ�ෙය� වසර ගණන� 

තවම� ඈ ෙසවෙ� වස�. 

“ෙකාෙබ�යා මට ලැ�ෙ� ගෙ�ම ෙකෙන�ෙග�. 
එතෙකාට� එයා වැ�� ෙකාෙබ�ෙය�. 
���ෙගාෙය� අ�ල� ය�� ෙගා�ර අතෑ�ලා. 
කට ඇ�යම එ�ය ෙ�න �වාලය� ඔ�ෙව ��බා. 

කෙඩ� ෙගන ආ ��ල� ��ෙදෙන�, තාරාෙවා 

ෙද�ෙන� සහ අස�ප �� ��ෙළ�ද, හා�� 28 

ෙදෙන�ද බලා�යාගැ�ෙ� වග�ම ඇයට ඇත.

“ෙ� හාෙවා �වාලෙවලා, ෙලඩෙවලා ෙබෙහ� 
කරලා ෙහාඳ කර�න එක එ�ෙකනා ෙගන� 
��න අය. ෙලඩ ෙහාඳ කරලා ෙග�ය�න ��වම 
එයාලා මග ඇ�යා. ෙට�ෙෆා� ෙනා�මර පවා 
ෙවන� කරලා ��බා. දැ� ඒෙගා�ල�ෙග� 
තව අය හැ�ණා. මට එක පැ�ත�� ෙලා� 
බර� ෙමයාලෙග කෑම�ම. ෙපා� පැට� කාට� 
එ��� ෙද�න ඕන. දැ� ෙමෙහ එ��� නෑ. 
�ය ස�ෙ� ෙ���� එකට ෙපා�� එක� �ලා 
එ��� ෙහායාග�ෙ�. අ�ක හාෙවා �ක දව�ට 

ෙගදර කාමරය� ඇ�ෙ� ඉ�ෙන. �ට 
�ෙඩට �නවා. එයාලව එ�මහනට 

��න පහ�කම� නෑ. දැල��ව� 
ෙකාටස� වට කර�න ��ව� න� 
ඒ ස�� �දහ� ��තය� ���.”

අ�තා ��පමා ඒකනායක 

ඇෙ� �� ��තයම කැපකර 

ඇ�ෙ� ස�� ෙව�ෙව�. 

ෙයා�� �ෙ� �ව�ය� �ව� 

ඇයට ස��ෙග� ෙතාර 

��තය� ඇ�ෙ�ම නැත. එය 

සැබැ��ම �න�. ෙ� අ��� 

��හයටම ඇය අස�ප � ෙබෙහත� 

�� �න� නැ� බව ආඩ�බරෙය� �ය�ෙ� 

ෙමෙලාව�ම ඒ �න ඇයට පල� ඇ� �සා �ය 

��ය.

අෙ� �ප�ශය� 
එ�ක එයාලා කැෙ�ට 
��හැ�ෙයා� කැෙ� 

ස�� ඒ �වඳට ෙමයාලව 
ප්ර��ෙ�ප කරලා 
�ෙළ� ප�න�න 

හදනවා

���ල�ට අමතක �ණාට 
ෙ��� අ��� ගාණකට 
ප�ෙස� අ�ව බල�න එනවා 

ෙකාෙහාමහ� මං එයාව ෙහාඳ 
කරග�තා. දැ� අ��� 
ෙදකහමාර� ��ෙ� මං 

ළඟ. උෙ� පහ ෙවනෙකාට මං 
එයාව ��ෙල ෙකළවරකට අර� 

යනවා. �ංඇට, තල ඇට, ඉ�� 
ඇට ��ලට �න ��� තව ෙකාෙබ�ෙයා 

එනවා ඒවා ක�න. �� දව�වල ෙමයාට 
ෙක�වා. ප�ෙස ෙකාෙහාමහ� දැ� යා��. ක��ය 
��ෙල ඉ�නෙකාට ෙමානවහ� ෙ�කට බය �ණාම 
අ�� අය එක පාරට උඩට ඉ��ෙලනවා. ෙමය� 
එෙහම ඉ��ෙල�න හදනවා. ඒ� ත� නැ� ��� 
එෙහ�ම �මට වැෙටනවා. හවස 6.30 වෙ� ෙව�� 
එයාම ෙගට එනවා. ක�� පණ නැ� 
ෙමානරා ලැ�ෙණ� ඒ වෙ�. එයා 
උ��ෙස� අර� ය�� වැ�ලා, 
බ�ෙලා අ�ලලා. ෙකා�ඇට 
ෙපළට හා�ෙවලා. මං 
එයාට තාම ෙබෙහ� 
කරනවා. උප�ම උ�සාහ 
කරනවා ක�� ෙදකට 
පණ ග�න.”

සාමා� ෙපළ ද�වා 

ඉෙගනග� අ�තා ෙහා 

ඇෙ� ප�ෙ� ��ෙව� 

ෙ� ෙව�� ��යා කර�ෙ� 

නැත. ස���ෙ� වැඩකට�� 

ෙව�ෙව� ඇයට අ�මා තා�තා �ද� 

ෙද�ෙ� මහෙපාෙළාව හා හැ�� වගාෙව� 

ලැෙබන ආ�ය��. ෙ� වන�ට� බ�ල� ඇ�� 

ද�ෙ��� ෙද�ෙන�, කලවැ� පැ�ෙය�, ම� 

ෙප��යක ඇ� ඇර ස�ය� තර�ව� 

ෙනා� �ං� �� පැට� ��ෙදෙන�. 

“අෙ� තා�ෙ�... එයාලව ෙගදර 

පැට� ��ෙදනා ඔ��ෙ� ෙගදර 

කාලා ය�න, අ�ව බලලා ය�න එනවා.”

ඊට ප� අ�තා අ�� �වය ලැ� 

ඉ� ෙ���, ද�ෙ���, ව� 

��ළ�, ක�ට�, �ර�� සහ 

ම�න� වැ� ස�� ෙබාෙහා 

�ය. උ�ෙ� ��ත �ර��ත 

කර කැෙ�ට �� හ��නට 

හැ� ස�� අ�තා ආප� 

කැලෑවටම ��නාය. 

ඒ කාෙ� අ�තාෙ� �යා 

නගරෙ� ��යාව� කෙ�ය. ඔ� 

හැම�ම හවසට ෙගදර ආෙ� පල�� 

බෑගය� �ෙගනය. ඒ ෙගදර ද�ව�ට 

එ��� ෙහායාග�ෙ�. අ�ක හාෙවා �ක දව�ට 
ෙගදර කාමරය� ඇ�ෙ� ඉ�ෙන. �ට 

�ෙඩට �නවා. එයාලව එ�මහනට 
��න පහ�කම� නෑ. දැල��ව� 

ෙකාටස� වට කර�න ��ව� න� 
ඒ ස�� �දහ� ��තය� ���.”

ඇෙ� �� ��තයම කැපකර 

ඇ�ෙ� ස�� ෙව�ෙව�. 

ෙයා�� �ෙ� �ව�ය� �ව� 

ඇයට ස��ෙග� ෙතාර 

��තය� ඇ�ෙ�ම නැත. එය 

සැබැ��ම �න�. ෙ� අ��� 

��හයටම ඇය අස�ප � ෙබෙහත� 

�� �න� නැ� බව ආඩ�බරෙය� �ය�ෙ� 

එයාම ෙගට එනවා. ක�� පණ නැ� 
ෙමානරා ලැ�ෙණ� ඒ වෙ�. එයා 
උ��ෙස� අර� ය�� වැ�ලා, 
බ�ෙලා අ�ලලා. ෙකා�ඇට 

ෙ� ෙව�� ��යා කර�ෙ� 

නැත. ස���ෙ� වැඩකට�� 

ෙව�ෙව� ඇයට අ�මා තා�තා �ද� 



22 2022 අෙගා�� 03 වන බ��

lú
hdh
Tfí lú ks¾udK my; 

,smskhg tjkak'

zzlú hdhZZ
zOrKSZ l¾;D uKav,h"

wxl 91"
úfÊrdu udj;"

fld<U 07
නැ�න� 

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

සං�කරණය - මෙනාරා ෙ�ම�ලක

වැ� ක��
��� වා�� අතර �ක�ර� ����
��ෙ� �ව� ගැබ ��� ඇද හැෙලනවා
වැ� ක�� ගලනවා

��ෙ� කඩ ඉෙ� මා�ෙ� �� කා�
�ටාරය ගලා�� ෙසාදලා හ�නවා
���� �ෙවනවා

මට� නැ� ෙබාට� නැ� ෙලාකයක ත�ෙවලා
�තෙ� ගැ� ගැ� වැ� ව�ර නානවා
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ෙසා�ය� ෙබ�ෙසා�� (Sodium benzoate) 

2g� �තර අව��. ක�තබාගැ�ෙ� ද්ර� 

ෙයාදනවා න� ෙසා� අ���ද� �තර 

�යාග�න ��ව�. ඒවා නැ�ව� ෙසා� 

මාස හය� �තර �යාග�න ��ව�.

�යවර 1

ෙහාඳට ���� කරග�� ත�කා� නටන 
උ�ව�ෙ� �නා� දහය� ත�බාග�න. 
කරඳ�ං�, ��� ෙපා�, සා��කා, ග����, 
�යඹලා ෙපා� ක� ෙර�දක ඔතලා ��බ� 
�ල� හ�ග�න. තව ෙර� කඩ�� ඉ��, 
���� ෙපා�ට�ය� බ��න.

�යවර 2

ඊටප�ෙ� ත�කා� �ක අඹරග�න. 
ප�පය දැ� ෙපරණය�� ෙපරාග�න. 
ඊටප�ෙ� ප�පය ��යකඩ භාජනයක �ලා 
ර� කර�න. ෙ� ප�පය 50% � ද�වා 

අ� ෙවනක� ර� කර�න. 
(��� අගය 16-17 
වන��).

�යවර 3 

�ශ්රණය උ� �ණාම අ� 
හදග�� ඉ��, ���� 
ෙපා�ට�ය ඒකට �ලා ෙසා� 
එක කවල� කර�න. �නා� 
��පයකට ප�ෙ� ��බ� 
ෙපා�ට�ය� එක� කර�න. 
�නා� �පයකට ප�ෙ� 
�නා��� එක� කර�න. 
තව� �නා� ��පය� 
�යලා ��, ��� ��, 
�� එෙහම එක� කර�න. 
අවසාෙන� ෙර� ෙපා�ට� 
ඉව� කරලා ෙසා�ය� 
ෙබ�ෙසා�� එක� කර�න. 
ෙසා� එක හැ�නට ප�ෙස 
��� අගය 20-25 

ප්රමාණෙය� �ෙය�න ඕෙ�.

උ��� ත��වෙය�ම �වා�හරණය 

කළ ෙබාත�වලට ��න.ෙවළඳෙපාෙ� 

ෙසා� 200g ෙබාතලය� ��ය� 

160/170වට වෙ� අෙල� කර�න ��ව�. 

තව� ��තර දැනග�න 0714766819 

අංකයට කතා කර�න.

232022 අෙගා�� 03 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. 
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ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

�තා ෙපා�න�ෙප�ම
�වයං ��යා පාඨමාලා 

උපෙ��කා

ෙගාඩ� ෙක� කෑම කඩවල ෙ�ස 

උඩ ත�කා� ෙසා� ෙබාතලය� 

�යලා �ෙයනවා. ඕක දැ�ක හැ�ෙ� 

ෙගාඩ� අය �ඟානට ෙහා� ගාලා ෙසා� 

හලාග�නවා. ඒ �සාමෙදා ෙගාඩ� 

තැ�වල ‘වැ��ර ෙසා� �ග�න එපා!’ 

�යලා ෙබා�� එක� එෙහම� අලවලා 

�ෙයනවා. ෙමාකද අෙ� අයට අර �ක� 

ෙදනවා න� ෙදමළ ප�තෙ� හ� කම� 

නෑ �යල� �යනවෙ�. හැබැ� ෙසා� 

ස�බ�ධ කතාව ඒක ෙනෙම�. ෙගාඩ� 

අය එෙහම ෙසා� �ග�ෙ� ආසාවට. 

ෙරා��, ක�ල�, පැ�� වෙ� කෑම 

වැ��ර ෙසා� �ක� එ�ක ක�න ක�ද 

ඉ�� අකමැ�?

අ�ආහාරය� ��යට ග�න �තර� 

ෙනෙම�, ��ධ ආහාර රසග�ව�න� 

ත�කා� ෙසා� ෙයා�ග�නවා. 

ෙකා�ක��� �ය කරන පැ�ටා, 

��සා, ස�සා වෙ� ආහාරවල ප්රධානම 

අංගය ත�කා� ෙසා�. ඉ�� ෙලාකෙ� 

වැ�ෙය�ම භා�තා ෙවන ෙසා� ව�ගය 

ත�කා� ෙසා� �යල� සඳහ�.

ත�කා� ෙසා� හද�ෙ� 

ත�කා�ව��. ත�කා� එළව�ව�ද 

නැ�න� පල�ර�ද �යන එක� 

ෙගාඩ� අයට �ෙයන ප්ර�නය�. 

උ��ද ��ා�මකව ග�ෙතා� 

ත�කා� �ය�ෙ� පල�ර�. හැබැ� 

1890 ගණ�වල� එ�ස� ජනපද 

ෙ��ඨා�කරණය ත�කා� බ� ෙග�ය 

�� එළව�ව� ��යට න� න� කරලා. 

ඒ �සා අදට� බ�තරය� �ෙරා�යය� 

ත�කා� හ��ව�ෙ� එළව�ව� 

��යට.

���ම ත�කා� වගා කෙ� 

ඇ�ෙට��ව��. ඒ �ය�ෙ� ෙ�වෙ� 

�ජ�ම ඇම�කාව. ��ෙදා ඇම�කාව 

ආක්රමණය කළාට ප�ෙ� ත�කා� 

�ෙරාපයට අර� �යා�. හැබැ� 

ත�කා� �ය�ෙ� �ෂ ස�ත ආහාරය� 

�යලා �ත� ෙගාඩ� �ෙරා�යය� ෙ� 

ෙග� ක�න බය �ණා�. �පා�ඤ 

ජා�ක බ�නා�ෙයා සාහ� �යන 

�පෙ��යා තම� ���ම ත�කා� 

ෙසා� හද�න පට� අර� �ෙය�ෙ�. ඒ 

1692�. 1880 කාෙල� ඔ� ෙසායාග�� 

ෙසා� එක �ලා ඉතා� ජා�කෙයා ��සා 

හද�න පට�ග�තා. ප�ෙ� ��සා 

�ෙරාපය �රා ජන�ය ෙවලා. ඊටප�ෙ� 

ත�කා� �ෂ� �� උද�ය� �� �යලා 

ත�කා� ෙසා� �� ��සා සහ ත�කා�  

ක�න පට�ග�ත�.

ඉ��ම වැ� �සා ත�කා� ෙසා� 

�ාපාරය ෙලාකය �රාම මහා 

ප�මාණෙය� ��ධෙවනවා. හැබැ� 

�වයං ��යාව� ��යට ෙසා� හද�න 

පට�ග�න ඒක බාධාව� ෙනෙම�. 

ෙමාකද ෙහාට� �ෙ�ත්රෙය� �ණ� 

ෙ�වට �ෙයන ඉ��ෙ� අ�ව� නැහැ. 

අ�ක ෙහාඳම රසට ප්ර��ෙය� ��ව 

වැෙ� කරනවා න� ඕනම ෙදය� ��ක� 

වෙ� අෙල� කරග�න ��ව�. ඒ �සා 

හ� පදමට �යම ප්ර��යට ෙසා� හදන 

හැ� අද අ� බල�.

ත�කා� ෙසා� �ක� �යර 

�වභාවෙය� වැ��. �ක� ඝන�වෙය� 

�ෙය�ෙ� ෙසා� ෙනෙම� ඒ ත�කා� 

ෙකච�. ෙකා�ම ෙවලාවකව� ෙ� ෙදක 

පටලග�න එපා. ෙසා� එෙ� ඝන�වය 

ම�න එක හ�ම වැදග�. ඒකට අ�ට 

��� �ට� එක� පා��� කර�න 

��ව�.

���ම ත�කා� �ෙලා එක�� වැෙ� 

කර�. ත�කා� ග�නෙකාට ෙහා�� 

ඉ�� ර� පැහැ� ත�කා� ෙතාරග�න. 

එතෙකාට කෘ�ම ව�ණක ෙයාද�න 

හලාග�ෙ� ඉ�� �යන ආදෙ�ටෙ� 
ෙහා� ගාලා ෙසා�

අව� නැහැ. ඉ�� 50g, ���� 50g, 

�නා�� 100ml, �� 100g, ��� ��100g, 

කරඳ�ං� 3, ��� ෙපා� කෑ� ෙදක�, 

සා��කා, ග���� ඇට, �� රස අ�ව 

සපයාග�න. ෙසා� ක�තබාග�න 

01
04

02

03

05



24 2022 අග�ෝස්තු 03 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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