
2022 අෙගා�� 24 වන බ��

�ල �. 70 �
ෙදවන කා�ඩය �� අටවන කලාපය

ධර�
� ලංකාෙ�

අංක එෙ�
කා�තා 
�ව�පත

කටට රහට ක�න

�ෙදන ��ණය�

2022 අෙගා�� 24
ෙව�� ඔබට

ආචා�ය 
ප��� ��වාෙග� කෑම ව�ෙටා� ෙපාත�

ෙනා�ෙ�

අ ෙ� ඇ� ගානට 
කටට රසට ක�න

ආචා�ය ප��� ��වාෙ�  
කෑම ව�ෙටා� ෙපාත�

ෙනා�ෙ�

කැ�න� එක 
'හා' ��ෙවා�  
අෙ� ෙක�ල�ට 
�ටප�ෙස 
�� එක� 
දවාල� එක�
පා�ෙපා� ෙපා�ෙ� 
ඉප�� දැ�ය� 
සමඟ හැට� 
මව තාම� 
ෙරාහෙ� 

දෑව�ද�� 
ෙනාෙ�න� 
��� ගහ� 
ඇ� ෙගදරක 
��න බැහැ�ය!

  ඡායා�පය  -  

ජග� නානාය�කාර

අමායා රාජනායක
�ව���� / �පවා�� �ෙ��කා

ගෙ� උ�ට 
��� �යප� �යලා 
බ�රවයා 
මට කතාව� 
��වා

ද�� නා� ��ව 
�දලා කරා�ව� 
දැ�මාම 
ප්රසව ෙ�දනාව 
අ� ෙවනවද?

LTTE එෙ� 
�ට� ගෑ� ළම��ට 

පළෙව� 
වතාවට 
'තම� හැඩ ම� ' 
�යලා ��ලා



02 2022 අෙගා�� 24 වන බ��  ෙක�කතාව
�පාට පාසෙ� 

���යකෙග� ආරාධනය� 

ලැ�ෙ� ඔ��ෙ� ව��ඇ� 

ගෲ� චැ� එකට සහභා� 

ෙව�න �යලා. මාසයකට 

�තර ක�� හදලා ��� 

ෙ� ගෲ� එෙ� ප්රධානතම 

මාතෘකාව �ෙ� පාසෙ� 

රසව� මතකය�. �පාට� 

පරණ ���ය� ෙගාඩ� 

ව�සැ� හරහා නැවත� 

�ණගැ�ම ගැන ෙලා� 

ස�ට� දැ�ණා.

කාලය� ��ෙ� 

�තව�ක� නැවත� 

අ�� ෙව�� ය�� �පා 

ෙවනව�ට� වඩා ස�� 

�ණා. ෙ� අතෙ� තම� �පා 

ෙනා�ත� කරදරය� �ෙ�.

“ෙමාක�ද ෙක�ෙ� 
�ෙ�? පාෙ�� ඔයා ත��ට 
ගැ�වද?” එ�ම � �පාෙ� 

ෙහාඳම ���යකෙග� ගෲ� 

එකට ෙක� ප��ඩය� 

ලැ�ණා.

�පා� ��ෙ� �ෙ� 

ෙ�දනාෙව� �සා ඒ 

ප්ර�නයට �පා �ග 

උ�තරය� ��නා.

“ත��ට ෙවන ස�බ�ධය� 
�ෙයනවා �යලා මට 
ෙ��ණා. මැෙ�� එ�� ත�� 
මෙග� ෙෆා� එක හංගනවා. 
මට තරහ ��� එයාට හෑ�� 
බෑ� එෙක� ගහලා ෙගදර 
ආවා.”

“ෙෆා� එක උ�රෙගන හ� 
බල�නෙ� ��ෙ�.”

“ඔයා කලබල ෙව�න එපා. 

තව �ක� ෙහායලා බල�න.”

“ඔයාට වැර�ම� ෙවලා 
ෙව�න බැ�ද? ත�� එෙහම 
නරක ෙකා�ෙල� ෙනෙ� 
ෙ�ද?”

එක �ගට යා�ව�ෙග� 

ෙක� ප��ඩ ලැෙබ�� �පා 

තව� තර�� ���ර� 

යැ�වා.

“අෙ� ත��ෙ� ෙහාඳ. 
ත��ෙ� තා�තට� තව ගෑ� 
ෙකෙන� ඉ�නවා. ත��ම� 
මා� එ�ක ��ෙ�. �තා� 
තා�තා වෙ�ම නැතෑ. මට 
න� හ�ම තරහ�.”

“අෙපා ඇ�තද?”

“එෙහන� ෙක�ෙ� 
ප��සෙම�. තා�තෙ� 
ජානෙ� �තාට� �ෙය�ෙ�.”

ආෙයම� �පෙදෙන� 

උ�තර එ�ව� �පාට 

ෙෆා� එක ළඟ �යාෙගනම 

��ද ��� ��ණා.

“හැ� බ�� ෙ�......” 
හ�ෙය� ඇෙහ�� �පා 

ගැ��ලා ඇහැ�ණා. 

�පාෙ� කාමෙ� �පාෙ� 

අ�මා, තා�තා, අ�කලා 

ෙද�නා වෙ�ම ත��� 

��යා. ත��ෙ� අෙ� 

ල�සන ෙරාස පාට ෙ�� 

එක�� ��ණා.

“බබා මම එවෙ� මැෙ�� 
කෙ� ඔයාෙ� අ�කා 
එ�කෙ�. අද �ට ඔයාව 
සප්ර�� කරන හැ� අ� කතා 
කෙ�. මෙ� ෙක�ලට තරහ 
�යා ෙ�ද?” ත�� �නාෙව� 

අහ�� �පාට දැ�ෙ� 

ෙලා� �ක�.

“අෙ� ෙසා� ත�...” 
�ෙක� �ය� �පා ත��ෙ� 

කෙ� �ණ හංගාග�තා.

අමනාපය එතැ�� ඉවර 

�ණා.

බ�� ෙ� පා�� එෙ�� 

ග�� ෙෆාෙටා ෙදක �න� 

ව��ඇ� ගෲ� එකට 

යවලා, ඇ�තටම ��ධ 

ෙවලා �ෙයන ෙ� ���ය�ට 

�ය�න� �පා අමතක 

කෙ� නැහැ. ෙයෙහ�ය�ෙ� 

�බපැ��� ඇයට ලැ�ණා.

ත��ෙග�, �පාෙග� 

ආදරය �ගටම ගලාෙගන 

�ෙ� ආෙ� ��ම �� 

අමනාපය� නැ�ව.

ඒ� එක දවස� ත�� 

ව�සැ� හරහා �පාට 

���ෙශා� එක� එවලා 

��ණා. ඒ ���ෙශා� එෙ� 

ෙමෙහම ��ණා.

“අෙ� ත��ෙ� ෙහාඳ. 
ත��ෙ� තා�තට� තව ගෑ� 
ෙකෙන� ඉ�නවා. ත��ම� 
මා� එ�ක ��ෙ�. �තා� 
තා�තා වෙ�ම නැතෑ. මට 
න� හ�ම තරහ�.”

���ෙශා� එක දැක� 

�පාට ෙහාඳටම ��ය 

දැ�මා. �� ඇඟම පණ 

නැ� ෙ�ෙගන එනවා වෙ� 

දැෙන�� �පා ත��ට 

ඇම�ම� ග�තා. ඒ� ත�� 

එහා පැ�ෙත� ඇම�ම 

�ස�� කළා.

“ද�නවද තා�තට ෙවන 
ගෑ� ෙකෙන� ඉ�න �සා 
��� ��න �ක ගැන 
මම ��ෙ� ඔයාට �තර� 
�යලා? ඒ මම ඔයාව 
කාට� වඩා ��වාස කර� 
�සා. ෙ� වෙ� මැෙ�� 
එක� ඔයා ෙම�බ��ලා 
34 ෙදෙන� ඉ�න ගෲ� 
එකකට ෙ��ෙය�ම යැ�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �පා?” ඒ 

එ�කම ත��ෙග� ආ� 

ෙක� ප��ඩය �යව� �පා 

ෙෆා� එක� අෙ� �යාෙගන 

ෙහාඳටම හඬා වැ�ණා.

සමා� ඩය�

ව��ඇ� එෙක�� 
ප�� කඩ�න  
��ව�ද?
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ස�බ��කරණය - 
�ෂා�ත ��ප�මාර

ර�ෙදා� ෙපරහර� එ�ක 
ප්රෙබාධම� ෙවලා ඉ�න ක�ද 
උඩරට මනා�යකෙ� අ��ෙය� 
තම� අ� ෙමවර ‘ධර� මනා�ය’ 
��ව හැඩ කර�ෙ�. ෙ� මනා�යව 
හැඩගැ��ෙ� ෙ�රාෙද�ය පාෙ� 

��ග�ෙපාළ ෙනා��� ඉ���� ��� 
සැෙලා� උෙ�කා� �පලාව� 
���� උෙ��ෂා �ශා�� ඇ�ඩෘ 
���.

“අද ඉ��ප� කර�ෙ� සා�ප්ර��ක 
උඩරට මනා�ය�. ෙ� කැ��ය� එක 
කරලා �ෙය�ෙ� ඇ�දළ ව�ණෙය�. 
�වැර�ම ආකාරයට උඩරට මනා�ය� 
හැඩෙවනවා න� ඇය අ��ෙ� 
අ�වා�යෙය�ම ඇ�දළ පාට. ෙ� 
සා�ය �මකරලා �ෙය�ෙ� ඒ ඇ�දළ 
පා��ම�. ඒ වෙ�ම �ර� කලාව� 
එ�ක ස�බ�ධ �� ව�� එක� �� 
සා�ය �රාවටම දැකග�න ��ව�. 

ෙ�ක� කරනෙකාට 100%� 
�වභා�ක ��යට තම� ෙ�ක� එක 
කෙ�. එයාබ්ර� භා�තා ෙනාකර ��� 
�තර� භා�තා කෙ� මනා�යෙ� 
��දරකම ම�කර�න. ෙකාෙහාමට� 

මම මනා�ය�ව අනව� ��යට �� 
කර�ෙ� නැහැ. ෙවන� කර�ෙන� 
නැහැ. අනාගතෙ� දවසක �ණ� 
ඡායා�ප බලලා ද�ව�ට අ�මව 
අ�නග�න ��ව� ��යට තම� 

හැඩ කර�ෙ�. ෙ� මනා�ය 
හැඩගැ��ෙ�� ඒ ආකාරයටම 
තම�.

ආභරණ භා�තා ��ෙ�� හංස 
���ව� සමඟ එන උඩරට ආභරණ 
භා�ත කළා. ඒ වෙ�ම සා�යට 
ගැලෙපන ආකාරයට එය ෙහා�� 
ගලපලා �ෙයනවා. �වභා�ක ම� 
තම� ෙබාෙ� එක සඳහා භා�තා 
කරලා �ෙය�ෙ�. 100%�ම ඇය 
�වභා�ක මනා�ය� ව�ෙ� ඒ �සා.”

ඇ�දළ පා�� හැඩ�� 
උඩරට මනා� 

ඡායා�ප - 
�ව�ත අෙ��

මනා�යව අනව� 
��යට �� කරලා නැහැ

�ර� කලාවට ස�බ�ධ 
ව�� එක� ෙයා�ෙගන 

�ෙය�ෙ�

හැඩගැ��ම  
�පලාව� ���

උෙ��ෂා
 �ශා�� ඇ�ඩෘ

(සැෙලා� උෙ�කා) 
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ලිහිණි මධුෂිකා

කා

�තාව� රා� 

ෙ�වෙ� ෙයද�ය 

හැ� අ��� 1954 

අංක 19 දරණ සා�� හා කා�යා�ය 

පනත සංෙශාධනය �ය �� බවට 

ප��ය� ක�ක� අමා�ාංශය 

ම�� පා��ෙ���වට පන� 

ෙක��පත� ඉ��ප� කර ���. 

ෙමම පනතට අ�ව කට�� 

කර� ලබ�ෙ� ෙතාර�� 

තා�ෂණය හරහා �ාපාර කට�� 

පව�වාෙගන යන ආයතන බැ�� 

ඒ ආ�ත ��යා කරන ෙබාෙහා 

ෙ��කාව� ඒ ගැන �බවා�ව කතා 

කරන බව� ෙපෙන�නට ���.

ඒ අතර�ර අප ක�ක� 

අමා�ාංශෙ� ළමා හා කා�තා 

කට�� ෙකාමසා�� ��� 

�භෙ�න මහ��යට කතා කෙ� 

හ��ෙ�ම එවැ� සංෙශාධනය� 

��මට �ෙ�ෂ කාරණාව� ෙ�� 

�වාද ය�න දැනගැ�මට�.

ෙ� අප ඇය සම�� කළ එම 

සංවාදෙ� සටහන�.

“ෙමෙහම�. අෙ� රෙ� 
ක�ක� ��ය තාම� 
�යා�මක ෙව�ෙ� 
එ��� නව�ය 
හත�� ගණ�වල 
පන� ගණ�වල 
හැ�� අණපන� 
යටෙ�.

ඒ� අද වෙ� 
කාෙලක ඒ වෙ� 
ය�පැන� අණපන� 
එ�ක ඉ�සරහට 
ය�න �ක� 
අමා��. අද 
සමාජෙ� කා�තාව 
කට�� කර�ෙ� 
එ� කා�තාව 
කට�� කර� ��යට 
ෙනෙව�. ඒ වෙ�ම 
අද කා�තාව�ට එ� 
ෙනා��ණ ��ෙ� ��යා අව�ථා 
රා�ය� �වෘත ෙවලා �ෙයනවා. ෙ� 
ක�� කාරණා ගැන සලකා බලලා 
තම� සංෙශාධනයකට ය�න ඕන 
�යලා අ� �රණය කෙ�.”

දැනට ක�ක� ��ය යටෙ� 

�යා�මක ෙවන ප්රධාන අණපන� 

ෙදක� ඇත. ඉ� එක� ප�පාලන 

සභා අ� පනත�. රෙ� �ය�ම 

කා��ක (ක�මා�ත) ආයතනවලට 

අ�ළ ��ය �යා�මක ෙකෙර�ෙ� 

ෙමම පනතට ප්රකාරවය. 

උ�හරණය� වශෙය� ඇඟ�� 

ක�මා�ත වැ� ��පාදන ආයතන, 

ෙගාඩනැ��, මහාමා�ග, පාල�, 

ෙබා��, වා�මා�ග, ���ය මා�ග 

වැ� �ය�ම ඉ���� ආයතන�, 

ෙරාහ� ෙ�වක, �පලාව�ාගාර 

සහ රා� සමාජශාලා වැ� �ථාන ඒවාට 

අය�ය. 

ෙමම �ය�ම ආයතනවල ෙ�වය 

කරන ෙ��කාව�ට ක�ක� 

ෙකාමසා��වරයාෙ� ��ණ අ�මැ�ය 

ස�තව ප.ව.10� ෙප.ව.5� අතර කාලය 

�ළ දැනටම� රා� ෙ�වෙ� �යැ�මට 

��ා��ල අවසරය� ඇත. න�� ඒ 

සඳහා ෙ�� ප�ෂය ��� ස�රා�ය 

�� ෙකා�ෙ�� ��පය�ද ඇත. රා� 

ගම� �ම�වල� අපහ�තාවයට ප�වන 

�සා අඛ�ඩව ෙ�වෙ� ෙයද�ම, 

පැය දහයකට වැ� කාලය� ෙ�වෙ� 

සහ රා� සමාජශාලා වැ� �ථාන ඒවාට 

අය�ය. 

ෙමම �ය�ම ආයතනවල ෙ�වය 

කරන ෙ��කාව�ට ක�ක� 

ෙකාමසා��වරයාෙ� ��ණ අ�මැ�ය 

ස�තව ප.ව.10� ෙප.ව.5� අතර කාලය 

�ළ දැනටම� රා� ෙ�වෙ� �යැ�මට 

��ා��ල අවසරය� ඇත. න�� ඒ 

සඳහා ෙ�� ප�ෂය ��� ස�රා�ය 

�� ෙකා�ෙ�� ��පය�ද ඇත. රා� 

ගම� �ම�වල� අපහ�තාවයට ප�වන 

�සා අඛ�ඩව ෙ�වෙ� ෙයද�ම, 

 �� 
එක� 

දවාල� 
එක�

කැ�න� එක 'හා' �යනවන� 
�ටප�ෙස

ෙනාෙයද�ම, නවාතැ� පහ�ක� සහ 

ආහාරපාන ලබා�ම, කා�තා ආර�ෂක 

�ලධා��ය� සැප�ම එම ෙකා�ෙ�� 

අතරට අය�ය. ඉහත � ඕනෑම 

ආයතනයකට අ�ළ ෙකා�ෙ�� ස�රා�ය 

හැ� න�, එම ෙ��කාව�ට රා� ෙ�වය 

සඳහා ��� ගැට�ව� ෙනාමැත.

ගැට�ව ඇ�ෙ� ෙ� වන�ට 

සංෙශාධනයට ෙයා�කර ඇ� කා�යාල 

සහ ෙ�වක පනෙ�ය. �ය� �ෙද� 

ආයතනවල අ�බ��ත ආයතන�, 

ෙතාර�� තා�ෂ�ක ආයතන�, 

ෙවන� රටව�වල ��� �ාපාරවල 

��� සහ ප�පාලන කට�� ෙකෙරන 

ආයතන� පාලනය ව�ෙ� ෙමම 

පනතට අ�වය. න�� ෙම� පව�න 

�� ෙර�ලා�වලට අ�ව ඉහත � 

ආයතනවල ෙ��කාව�ට තවම� 

රා� ෙ�වෙ� ෙය�මට ��මය 

අවසරය� ෙනාමැත.

“සා�� හා කා�යාල ෙ�වක පනෙ� 
දැනට පව�න ෙර�ලා�වලට අ�ව 
එම ෙ��කාව�ට ෙ�වය කර�න 
හැ�යාව පව��ෙ��, අ�ළ 
ආයතනයට ඔ��ෙග� ෙ�වාව 
ලබාගත හැ� ෙව�ෙ�� උප�ම රා� 
8 ෙවනක� �තර�. ඒ �සා එවැ� 
�ෙ�ත්රවල �යැෙලන ත��ය�ට 
සහ කා�තාව�ට ��යා ��මට 
ඇ� අපහ�ව��, ��යා අව�ථා 
මගහැ� යාෙ� අවධානම�� �ෙයන 
බව� අ� දැ�කා. ඒ �සා ෙ� පනෙ� 
නව සංෙශාධනය ��� ඔ��ට� 
ෙප.ව.6ට ෙපර ෙහා ප.ව.5� ප�ව� 
ෙ�වය ලබා�ය හැ� ආකාරයට 

ක�� සංෙශාධනය 
ෙව�න �ය�ත�.

අ�ක ෙ� වෙ� 
ආයතනවල 
ෙ�වය කරන 
බ�තරය� 
ෙ�වකය�ට 
�ර�තරෙය�ම 
�ෙද� රටව� 
සමඟ ඔ�ල�� 
සාක�ඡා 
වෙ� ෙ�ව� 
පව�ව�න 
��ධ ෙවනවා. 
එතෙකාට 

රටව� අතෙ� 
කාල ෙ�ලාව� ෙවන� 

�සා ප්රාෙයා�ක ගැට� ම�ෙව�න 
��ව�. ඒ වෙ�ම ෙ��කාව� 
න� ඒ ත��වය යටෙ� තව� 
අසරණ ෙවනවා. අ�ක අ�ව� 
කාරණාවකට �ණ� ඔ�� රා� 
ෙ�වෙ� ෙය�ෙනා� ඒක ��යට 
පටහැ� ෙදය� ෙවනවා. ෙ� වෙ� 
සංෙශාධනය� කෙළා� ��යාව 
ලබලා ෙදන අයට�, ��යාව 
භාරග�න ෙකනාට� ෙදපැ�තටම ඒක 
පහ�ව�.

ඒ �තර� ෙනෙව� අවසරය� 
නැ�කම �සා ඒ අය ඒක රහ�ගතව 
කරෙගන ය�න ෙපළෙඹනවා. 
ඊටප�ෙ� අ� ��ය �යා�මක 
කර�න �හාම තම�ෙ� 
කැමැ�ෙත�ම ෙ�වය කර� 
ෙ��කාෙවා ප්රකාශ ලබලා ෙද�න 
එ�ෙන� නැ�ව උසා�ය� මග 
අ�නවා.

ෙ� වෙ� අණපන�වල �ෙයන 
ය�පැන �ය� ���� ය��� �රකට 
��� �ය ��� �යලා අ� �රණය 
කෙ� අ�න ඒක�.”

ෙ� වන�ට ෙමම පන� ෙක��පෙ� 

සංෙශාධනවලට අ�ළ කැ�න� 

අ�මැ�ය ලැ� ඇ� බව�, ඉ�� 

වැඩකට��ව�� ප�ව ��ෙ��ම 

ෙමයට පා��ෙ���ෙ� අ�මැ�ය 

ලබාගැ�මට කට�� කරන බව�� 

ෙකාමසා��ව�ය අවසාන වශෙය� 

�යා��ෙ�.

ෙ� ය�පැන 
�ය� 

පන� �සා 
කා�තාව�ට 
නව ��යා 

අව�ථා 
මඟහැෙර�න 

��ව�

ෙදෙගා�ෙලා�ෙ� 
කැමැ�ත �තර� 

��ණට ම�. 
ස���ණ කර�න 
ඕන ෙකා�ෙ�� 

�ක�� �ෙයනවා 

ළමා හා කා�තා 
කට�� ක�ක�  

ෙකාමසා��  
��� �භෙ�න



04 2022 අෙගා�� 24 වන බ��

භා�ය ෙව�ව�ධන

හැ

ට� ෙනා���� ප�ං� 

එ�.දයාල� කලක 

පට� ��යාව කෙ� 

ෙකාළඹය. ඒ එ�තරා සමාගමකට 

අය� වැඩ�මක අ� උද�ක�ෙව� 

වශෙය�. න�� රෙ� පැව� අ��දකා� 

ත��වය හ�ෙ� ��යාව අ�� � 

�සා ඔ�ට ය�� ග��� බලා ය�නට 

���ය. එතැ� පට� දයාල�ට� ඔ�ෙ� 

��ඳ � එ�.�.ව�.ද�ශ�ට� �� 

ෙගව�නට ���ෙ� ෙනාෙය�� ��ඛ 

ෙදාමන�සය� මැ�ෙද�ය.

“ෙකාළඹ ෙජා� එක නැ��ණාට ප�ෙ� 
කර�න ෙදය� ��ෙ� නෑ. මම� ��ඳ� 
අ�ත අසරණ �ණා. ඊටප�ෙ� මං 
බළංෙගාඩ පැ�ෙත� දර ෙගන� හැට� 
ට�ෙ� �යලා ���වා. ද�ශ� ගාම�� 
ය�න පට�ග�තා.”

ගෙ� ගසාෙගන යන ක��� 

බල�ෙ� ��� ගහක ෙහා එ�� ��තය 

ෙ�රාග�නට�. දයාල�-ද�ශ� �වළද 

ඒ අ��� එ�ෙන� �වන �යදම ස� 

කරග�නට ෙබාෙහා ෙ� ෙවෙහ�නහ. 

ඒ� අවාසනාවට ෙම� �ෙන� �න ඉහළ 

යන �වන �යදම සමඟ ඔ��ෙව�නට 

ඔ��ට ලැ�� ෙසා�ච� වැ�ප 

ප්රමාණව� �ෙ� නැත.

“ඔය අතෙ� තම� ද�ශ� �ෙ�� ය�න 
�රණය කෙ�. හැබැ� ඒ ෙවනෙකාට 
එයාට ද�ෙව� ලැෙබ�න ��යා. එයා 
�තරම ��ෙ� බෙ� ඉ�න ද�වෙ� 
අනාගතය ෙව�ෙව� හ� රට යනවා 
�යල�. ද�වා ලැ�ණම ෙපා� එකා 
එයාෙ� අ�මා ගාව �යලා ය�න� එයා 
�තාෙගන ��ෙ�.”

රට �ළ පැව� දහස�� අ��ද 

හ�ෙ� ප��ය �නවල ෙබාෙහාෙදෙන� 

උ�සාහ කෙ� ර�� �ටෙව�නට�. ඒ 

�සාම බ�තර��ෙ� ��� ආගමන 

�ගමන ෙදපා�තෙ���ව ඉ���ට 

�� ෙපා��ව�� අ�ව� ෙනා�ය. 

�රබැහැර �ට ෙබාෙහාෙදෙන� එෙ� 

පැ�ණ ��ෙ� �න ගණන� ෙගවා ෙහා 

�ෙද�ගත�මට �ව� ගම� බලපත්රය 

සකසාගැ�මට�. ප��ය �� 06 ෙව�� 

දයාල� ද�ශ� �වළද ඒ අතරට එක� 

�ය. ඒ � අට�� ගාණට�.

“ද�වා ලැෙබ�න තව මාස �පය� 
��ණා. ඒ� අ� ��වා පා�ෙපා� එක 
ක��ම හ�ෙගන ��ණා න� ෙ��� 
�යලා. ඒ �සා අ� හැට�වල ඉඳ� 
�� 06 ෙව�� ෙකාළඹට ආවා. වැෙ� 
කරග�න දව� �පය� ය� �යලා ��� 
�සා බ�තර��ලට ���ෙව� දවසකට 

පා�ෙපා� ෙපා�ෙ� ඉප�� 
දැ�ය� සමඟ 
හැට� �වළ 
තාම� ෙරාහෙ�

ඒ ඇ� �යලා එයා දැනෙගන ඉඳල� 
නෑ. ප�ෙ� එතැන �ට� අය ඒක එතැන 
ආර�ෂාවට ෙයාදවලා �ට� හ�� 
�ලධා��ට �යලා. ඔ�� තම� එයාව 
ෙරාහලට එ�ක ය�න කට�� කෙ�.”

දයාල� පවසන ආකාරයට හ�� 

�ලධා�� ��ඳව �ෙගන ෙගා� 

��ෙ� ෙකාළඹ කාස� ෙරාහල ෙවතය. 

ඒ යන�ට� ද� ප්ර��ෙය� හතෙර� 

�න�ම ��� �� බව� දයාල� 

පැව�ෙ�.

“එයා ගෑ� ළමෙය�. ද�ශ�ට ද�වා 
ලැෙබ�න තව ක� ��� ��� අ� ඒකට 
��න� ෙවලා ආෙව නෑ. ඒ හැමෙ�ම 
බලාග�ෙ� හ��ෙ� මහ���. එයාලා 
ද�වා ලැ�ණට ප�ෙ� ඕන කරන 
හැමෙ�ම ෙහායලා බලලා ෙගනැ� ��නා. 

ඒ මහ����ට ෙගාඩ� ��.”

ඒ වන�ට� ඇෙ� �සට හය 

මස�ව� �� ��ෙ� නැත. එ�සාම 

එය සැළ�ෙ� ෙනාෙ�� ද� උපත� 

ෙල��. ෙ� අතර ද�වා ලැෙබන 

ෙමාෙහාෙ� ම�� අපහ�තා ෙ��ෙව� 

ෛව�ව� ඇයව එම ෙරාහෙ�ම දැ� 

ස�කාර ඒකකයට ඇ�ළ� කර ���.

“ද�වා හ� �ං��. මම� ද�වාව 
බැ�ෙ� �ප සැරය�. ෙමාකද එයා බල�න 
බය �ෙතන තර� හ� �ං��. බර� අ��. 
තාම� �ව කාස� ෙරාහෙ� දැ� ස�කාර 
ඒකකෙ� ��� ෙප��යක �යලා ඉ�ෙ�. 
ෛව�ව� �යනවා ෙහාඳ ෙදය� ෙව� 
�යලා. ඒ� ��වාස කර�න අමා��. 
හැබැ� මං �තනවා ෙ� ද�වා මට 
ෙද�ෙයා ��� තෑ�ග� �යලා.”

එතර� අ� වය�� ෙමෙලාව එ�ය 

ද�න ද�ව� ෙබාෙහා�රට �ව� ව�ෙ� 

��තය හා මරණය අතර සටනකය. 

ෙමාක�ෙදා වාසනාවකට දයාල�-ද�ශ� 

�වළෙ� ���ය අදට� �ෙව�ය. 

එෙහ� තව� මාස පහ� පමණ ඇය 

ෙරාහෙ� ෙ�වා�කව තබාගත �� බව� 

ෛව� මතය � ඇ�ෙ�.

“ද�වා තව� මාස �පය� ෙරාහෙ� 
�යාග�න �ය� �සා අපට ගමට ය�න 
බෑ. එෙහම� �යලා ෙකාළඹ �ව�ෙව�න 
ෙ��� නෑ. ද�වා ලැ�� �� කාෙ� අ� 
�යද� කෙ� ද�ශ�ෙ� කරා� ෙදක උග� 
කරලා. ද�ශ� �ෙව� �යාට ප�ෙ� මම� 
එෙහට ය�න �තාෙගන ��ෙ�. ඒ� අ� 
��වට වඩා ඉ�මණට ද�වා ලැ�� �සා 
හැමෙ�ම ෙවන��ණා. ෙ� ෙගෙව�ෙ� 
රෙ� කාට� අමා� කාලය�. ඉ�� ෙ� 
වෙ� කාලයක කාටව� අතපා�න බෑ. 
අ�ට ෙගාඩා� අමා�� තම�. ඒ� 
ෙකා�චර ආ��ක අමා�ක� ��ණ� අ� 
ෙ� ද�වා �ව� කරවනවා.”

දයාල�ෙ� ඒ හඬ සංෙ��ය. 

�සට අහර� නැ�ව ඔ� තම ෙපා� 

එ� ෙව�ෙව� ෙකාළඹ අහස යට 

ත�වම සටනකය. ද� ෙසෙනහස 

ද� �යව� ෙකාෙහාම� එෙහමය. 

ෙකාතර� අමා�ක� ��ණ� ද�ව� 

ඉ��ෙ� ඔ�� හැ�ෙර�ෙ� ��ව� 

ෙනා� ගානටය. දයාල� ද එෙහමය. 

එෙහ� කාට ෙහා ඔ�ට ��ට� 

ෙව�නට හැ�න� එය ඔ��ට මහ� 

උපකාරය� ව� ඇත. අනාගතෙ� 

දවසක දයාල�-ද�ශ� �වළෙ� �ං� 

එ�ට �නාෙව�නට වර� ලැ�ෙණා� 

ඇය �නාෙවන වාරය� ගාෙ� ඒ �න 

ඔ��ටද ��ව� ඇත.

එ�.�.ව�.ද�ශ� 
(දයාල�ෙ� ��ඳ)

“තාම ද�වා ගැන ෙදය� �ය�න 
අමා��. ෛව�ව� න� �ය�ෙ� ෙහාඳ 
��යට හැමෙ�ම ��ධෙව� �යලා. ඒ� 
ඉ�� ��වාස කර�න අමා��. මං එ� 
පා�ෙපා� ග�න ආ� දවෙ� ඉඳ� අද 
ෙවනක� කාස� ෙරාහෙ� දහෙ� වා��ෙ� 
ඉ�ෙ�. එ� ඉඳ�ම මහ�තයා ෙගදර 
�ෙය� නෑ. එයා නාරාෙ���ට නෑදෑ 
ෙගදරක නතරෙවලා කෙ�ක ෙපා� ෙජා� 
එක� කරනවා. ��ව� හැමෙවෙ�ම අ�ව 
බල�න එනවා. ඒ වැඩ කරලා හ�ෙබන 
ස��� මහමගට බ�වලට �යද� �ණාම 
දව�� ෙදෙක� ඉවර�. අ�ම තරෙ� ෙ� 
ෙවලාෙ� එයාට ෙකාෙ� හ� තැනක ��ර 
ර�සාව�ව� ලැෙබනවා න� ෙහාඳ�. 
අ�ට� ෙගාඩා� අ�පා� �ෙයනවා. ඒ� 
ෙ�ක හැෙමාටම අමා� කාලය�. ඒ �සා 
කාෙග�ව� ෙදය� ඉ�ල�න ��ෙද�ෙ� 
නෑ. ඒ� ක��ම හ� මහ�තයාට ෙහාඳ 
ර�සාව� ��ෙනා� ඒක ෙලා� �න� 
ෙව�.”

ද�වා තව� මාස 
�පය� ෙරාහෙ� 
�යාග�න �ය� 
�සා අපට ගමට 

ය�න බෑ. එෙහම� 
�යලා ෙකාළඹ 
�ව�ෙව�න 

ෙ��� නෑ. ද�වා 
ලැ�� �� කාෙ� 
අ� �යද� කෙ� 
ද�ශ�ෙ� කරා� 
ෙදක උග� කරලා

ෙද�හ ගාෙ� ෙගවන 
කාමෙ��� ��යට ග�තා. 
එතැන ඉඳ� තම� එ� � 
අ� ෙපා�මට එක�ෙව�න 
�ෙ�.”

ෙමෙ� �� �ර� 

ෙගවාෙගන දයාල�-

ද�ශ� �වළ ආගමන 

�ගමන ෙදපා�තෙ���ව 

ෙවත පැ�ණ ��ෙ� 

එ��න ෙ�වය යටෙ� 

�ව� ගම� බලපත්රය 

සකසා ගැ�මටය.

“එ� ද�ශ�ට �ක� 
මහ��� �යලා ��වා. 
මම� එ�චර ගණ� 
ග�ෙ� නෑ. ෙමාකද මං 
��ෙ� එෙහම දැ�ෙ� 
ගම� මහ��යට ෙව�න 

ඇ� �යලා. උෙ� ෙවනෙකාට එයා ��වා 
ෙකා�ද �ෙදනවා �යලා. �ක�� බඩ 
එෙහම� �ෙදනවා ��වා. ප�ෙ� මං 
එතැන ��� ගහ� යට ඉ�ෙකාළය� 
එලලා එයාට �ක� �ෙ�ක ග�න ��නා.”

ඔය අතරවාරෙ� ද�ශ�ට වැ��� 

යාෙ� අව�තාවය�ද පැන නැ��. 

න�� ඇෙ� අවාසනාවටෙදා එ�ද 

පා�ෙපා� ෙපා�ම තරමටම �� 

ෙපා�ම� �ය. එය උෙ� ව�ව� �ම ඊට 

ෙ��ව�. අවසන ඇයද �ය� අමා�ක� 

ඉවසා ඒ ෙපා�මට එක� �ෙ� තම 

වාරය පැ�ෙණන ෙත�ය.

“ද�ශ�ට වැ��� ෙපා�ෙ� ඉ�නෙකාට 
අමා�ක� වැ�ෙවලා ��ණා. ඒ අතෙ� 
�පෙදෙන� දැකලා �ෙයනවා එයා 
ඇඳෙගන �ට� ක�සම �ෙ� ෙ� ගලනවා. 
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මා�ෙ��
�ල� ෙ�නා�ංහ

��යට අර�ග� අම��ෙය� වන 

‘බ�රවයා’ කවරාකාර එෙක�ද �යා ��තර 

��මට සම� අයව�� නැත� ඒ නම නෑ� 

ෙකෙන�න� ෙ� �ම මත නැ� තර�ය. න�� 

බ�රවයා �යැ�� දැක, ඔ� හා කතාබ� කළ 

අෙය� ��බඳව සහ �වා කාලයට� බ�රවයා 

�යැ�� දැකගත හැ� ක�වැ�ය� ��බඳව 

1998 වසෙ�� ��වරට මට අස�නට ලැ��. 

ග�ග�ව �.�. ව��නායක ම� මහා 

��ාලෙ� ��හ�ප� පද�ය ෙහබ� අපව� � 

ව�ළ �� ගල��යාෙ� ��රතන ��පාණ� 

මෙ� කළණ ��� ��නම�. මා වෘ��ය 

පත්ර කලා ��තයට අව��ණ � එ�දහ� 

නව�ය හැ�තෑව දශකෙ� අගභාගෙ� ඒ 

��ය�ට රජෙ� �� ප��ම� ���ය. 

ඉ�ප� මට �වා� ලැෙබන සෑම අව�ථාවකම 

උ�වහ�ෙ� ෙ�වය කළ ��කර ප්රෙ�ශවලට 

ෙගා� එ� දවස� ෙදක� නතර � එම 

ප්රෙ�ශවල ජන ��තය ��බඳ හැදෑ�මක 

ෙය�ෙ� �ෙනා�ංශය� මා �ළ ���.

මෙ� මතකයට අ�ව උ�වහ�ෙ� 

��ණෑගල ����කෙ� ආනම�ව ප්රා.

ෙ�.ෙකා�ඨාසයට අය� ���ගෙ� පාසලට 

මා��ම� ල�ෙ� 1998 වසෙ�ය. ජන�ය 

ගායක ක�ණාර�න ���ගෙ�ෙ� උප�ගම 

ද වන එය එවකට වනඅ�� පවා සැ�සැ� 

��සර ග�මානය� �ය.

අෙ�ක�ධ ��ත ��වාසව�� ��ග� 

එම ග�ප්රෙ�ශවල ජනතාව ග� ෙ�රකඩට 

මනාව ��� ග���යා ක�ද ෙකෙර� ද�වන 

ල�ෙ� ��ය� �ය�� බව�. � ලංකාෙ� 

�ගම ක�වැ�ය ෙලස හැ��ෙවන එ� උස අ� 

1568 � බව�, �ග �ෙලා�ට� දහය� බව� 

පැවෙස�.

තම ෙප�ව�ය වන අෙශාකමාලා ෙව�ෙව� 

රජකම අ�හළ සා�ය �ම�� ප�ව ඇය 

හා �ව� � ප්රෙ�ශය බවට ජනප්රවාදෙ� එන 

ග���යා ක�ද ෙකා� ප්රෙකා� ගණ� ව�නා 

ර�, ��, ��, මැ�� ආ�ය �ද�ෙකාට 

ඇ� මහා ධන ආකාරය� බව� එ�සාම ප� 

කෙලක එය බ�රවයා අර�ග� �ම� බවට 

ප�ව ඇ� බව� ජන ප්රවාදය�� පැවෙස�. 

එ� ��මයට ක�ණ න� රා�ෙ� පමණ� 

ෙනාව දහවල පවා ඒ වනගත ක�කරයට 

��ෙස�න�� හට එම බ�රවයා �වමානව 

දැකගැ�මට හැ��මය. එෙම�ම ෙමම 

ග���යා ක�ෙ� ඇ� ��ත හා�ක� 

��බඳව කතා ප්රවෘ��� ද ���ගෙ� 

ගැ�ය� ෙව�� මට ෙකාෙත�� අසා දැනගත 

හැ� �ය. ෙ� ත��වය යටෙ� ��ය� 

�නයක එම ග���යා ක�දට නැග ගැ�ය� 

පවසන කතා ප්රවෘ���වල ඇ�ත නැ�ත 

දැනගැ�මට පැනනැ�� ආශාව මම මෙ� 

කළණ ��� ��රතන ��පාණ�ට ෙහ� 

කෙළ�. 

එෙහ� ඒ සෑම�ෙටකම උ�වහ�ෙ� 

ප්රකාශෙකාට ��ෙ� ග� ප්රෙ�ශෙ� ගැ�ය� 

ඊට ත��ම ���ධ බවය. අම�� බලෙ�ග 

ෙකෙ� ෙවත� ග���යා ක�ෙ� පනහක 

හැටක පමණ වනඅ� රං�ව� ගැවෙසන 

බව�, ��ය�, වල�� ආ� වනමෘගය� 

බ�ලව ෙවෙසන බව� ගැ�ය� පවසන බව 

උ�වහ�ෙ� �හ.

න�� බ�රවයා දැකගැ�ම ස�බ�ධෙය� 

මා �ළ � ෙනා�� ආශාව ��ෙකාටෙගන 

���ගෙ� ගැ�ය�ෙග� එම බ�රවයාෙ� 

�පකාය ��බඳව �මසා ��ෙය�.

“���� �යන ��යට ඔය බ�රවයා අ� 
�නකට වඩා උස නැ� ක� ��ෙහ�. මහත, 
උස වෙ� ෙද�ණය� �යල� ���� �ය�ෙ�. 
සමහ� �යනවා උෙ� ෙක� ෙපාරව� �ෙයනවා 
�යලා. අෙ� උ� ෙපා�ල� �ෙයනවා �යන 
අය� ඉ�නවා.” ඒ ස�බ�ධෙය� මා �ළ � 

��හලය එෙ� ස���වන ල�ෙ� ���ගෙ� 

පාර�ප�ක ගැ�ය� වන එ�.එ�.�ණ�ලක 

මහතා ���. තවද 1950 වසෙ�� ���ගෙ� 

පාසලට ප��ම� ලැබ 

පැ�� ග�පහ �ලකර�න 

න� ත�ණ �� මහෙත�ට 

එම බ�රවයා �ණගැ� 

කතාබ�ෙකාට ඇ� බව 

ගැ�ය� පවස� ඇ�ෙම� 

මම ��මයට ප���.

මෙ� �තවෙත� වන 

ෛව� �ග� �ජයව�ධන 

තම ��ම ප��ම ලැ�ෙ� 

වසර 2000 ෙ�රාෙද�ය 

��ෂණ ෙරාහලටය. ඒ 

සමෙ� මෙ� �ත �ළ 

න�ය�� �� එම බ�රවයා 

�වමානව දැකගත හැ� 

ග���යා ක�දට යාමට 

ඇ� අව�තාව ෛව� �ග�ට ෙහ�කළ 

මම ඔ�ෙග� ඒ සඳහා උපකාරය� ඉ�ලා 

��ෙය�. එ�ට ඔ� �ෙ� අපෙ� ��තාර�ෂාව 

��ස �ව��ව�ද ස�ත අෙය� ඒ ගමනට 

එ�ව�ෙ� න� හ�� ඖෂධ හා ප්රථමාධාර 

ෙප��ය�ද �ෙගන තම�ද ගමන යාමට  

එ�වන බව�.

මෙ� මතකය අ�ව ඒ 2001 වසෙ� 

අෙගා��ෙ� �ය� කාළ�ණය�� �� 

�නෙය�. ෛව� �ග�, �ණ�ලක සහ බලපත්ර 

�ව��ව� ස�ත ග�වැ�ෙය�ද සමඟ 

බ�රවයා ෙවෙසන ග���යා ක�දට නැ�මට 

මා සැරෙස�ම අවසාන ෙමාෙහාෙ� ��රතන 

��ය�ද ගමනට එ��හ.

����ෙ�ම ග���යා ක�ෙ� වනෙපතට 

���ණ අපට දහව� වන�ට මහ වනය �ර�� 

එ� ��නට ���ය හැ� ��. හා�පස මහා 

ගණ වනෙය� වැ� ��ම �සා වනය �රාම 

���ෙ� ෙගා�ම� ඇ��යට සමාන අ�ර�. 

එෙම�ම එම මහා වනගහණය �ළ � පැර� 

ආරා�ක නට�� ��පය� �� මෙ� �ත 

��මෙය� ���. 

“ෙකා ඉ�� ඔය �යන බ�රවයා? ඉ�නවා න� 
අ�ට� ෙ��න එ�න එපායෑ.” ගම� ෙවෙහ�� 

��� �ය මම �ඩාව ��කරගැ�ම ��ස 

දැවැ�ත �� �ලක වා�ෙව�� �ෙව�.

“හැබැ� ඉ�� ෙ� හ�යට ත�යම එන අයට 
�තර� ෙව�න ඕෙ� ඔය 
බ�රව ෙ�වතාවා �ණ 
ගැෙහ�ෙ�. අ�ක මං අහලා 
�ෙයනවා එෙහම බ�රව 
ෙ�වතාව�වහ�ෙ� ෙ��ෙ� 
කැෙ� මං�ලා �� අයට 
�තර� �යලා.” �ණ�ලක 

මහතා �ෙ� බ�රවයා 

අප හ�වට ෙනාඒමට 

තම� ද�නා ෙ�� කාරණා 

පැහැ�� ��මට ෙම�. 

�න� ෙහා ක�ණ� 

��ෙකාට යෙම� �ළ 

පැව� ආ�ම ��වාසය, 

��ත ෛධ�යය ����ම 

�� �� �ය �ෙටක ඒ 

තැනැ�තා ��ගලායනය (Depersonalization) 

න� ත��වයකට ප�වන බව මෙනා ��ාෙ� 

සඳහ�ය. එ�ට දෑස, කන, නාසය ආ� ඉ��ය� 

ම�� අර�� ගැ�ම නතර කරන ඒ ��ගලයා 

��� තම �ත �ළ තැ�ප�ව ඇ� ��වාසය� 

��ෙද�නට පට�ග�. ඒ අ�ව �ණ�ලක 

පවසන ෙමම ග���යා ක�ෙ� අතරමං 

ව�න�� හට ක�, ��, වාමන �පය� ස�ත 

බ�රවයා හ��ම එම මෙනා ��ා�මක 

��ධා�තය මත ��වන උප ��ණගත 

මායාක� අ�දැ�ම� �මට බැ�කම� නැත. 

එෙ� න� ���ගෙ� පාසෙ� ඉගැ��මට 

පැ�� �ලකර�න න� �� මහතා ෙ� 

බ�වරයා දැක ඔ� හා කතාබ�ෙකාට ඇ�ෙ� 

ෙකෙ�ද? ඒ බව සැකහැර දැනගැ�මට න� ඔ� 

හ��ය ��මය. 

ප�ව ��රතන ��පාණ� වහ�ෙ�ෙ� 

උපකාර ඇ�ව එම �� මහතා ඊට වසර 

දහයකට පමණ ෙපර එන� 1991 වසෙ�� පමණ 

�ශ්රාම �ය ග�පහ, අ���ෙ� ම�ව�ත පාෙ� 

ප�ං� යාපා �ලකර�න න� �� මහත� බව 

මට දැනගත හැ� �ය.

“1958 අ���ෙ� මම ���ගෙ� ඉ�ෙකාෙලට 
මෙ� ��ම �� ප��ම ලබනෙකාට මෙ� වයස 
අ��� ��ස�. ෙකා��ම ඒ ප��ම අරෙගන 
මම ඉ�සරෙවලාම �ෙ� මෙ� ෙදම��ෙයා� 
එ�ක. ඊටප�ෙ� මට ඒ ග� රටව� ���ණාට 
ප�ෙ� �වා� දව�වලට කැෙ� ෙකාෙ� ඇ��න 
එක මෙ� �ෙනා�ංශය� �ණා. ඒ කාලෙ� 
ග���යා ක�දට ���� ��ම ��යට බය� 
ඕෙ� බ�රවයා ඉ�නවා �යලා. ඒ� මෙ� �ෙයන 
��ව�කාරකමට මම �පසැරය� ත�යම ඔය 
ග���යා ක�දට නැගල� �ෙයනවා.” ග���යා 

ක�ද නැ�මට ප� ආස�නම �නෙයක යාපා 

�ලකර�න �� මහතාෙ� �වසට �ය මා 

සමඟ ඔ� එම ෙතාර�� ෙහ�කරන ල�ෙ� 

මහ� උන��ව��.

“ඔය ග���යා ක�ෙ� පැර� �ලා ෙ�ඛන, 
ආරා�ක නට�� රා�ය� �ෙයනවා. ප�ෙ� මම 
ඒවා �ටප� කරෙගන 1961 මෙ� �� ��ාල 
�බ�ධනයට� ඉ��ප� කළා.” ඔ� �ය.

“එතෙකාට ෙමාක�ද ඔබ�මාට ඔය බ�රවයා 
හ�බ�ණා �යන කතාව?” මම එෙත� මෙ� 

�ත �ළ � ��හලය එෙලස ඔ� හ�ෙ� 

��හැ�ෙය�.

“ෙමෙහම� ඒක �ෙ�.” 
�ලකර�න මහතා �නාෙස�� තම කතාව 

ඇර�ය. 

“ඒ කාෙ� ඔය ග���යා ක�ෙ� බ�රවයා 
ඉ�නවා �යන ��වාෙසට �ඟෙදෙන� ඔය 
ක�දට ය�න බය�� ��දම ඒෙ� �ෙයන 
ආරා�ක නට��, �ලා ෙ�ඛන ඒ ��යටම 
ආර�ෂා �ණා. ඔය අතෙ� මම ඔය ක�දට යනවා 
�යලා දැනග�� ඒ ග�වල �ඟ ෙදෙන� ඇ�වා 
මහ�තයට ක�ෙ�� බ�රවයා හ�බ�ෙ� නැ�ද 
�යලා. ඒ� නෑ ��ෙවා� මං ද�නවා හැෙමාම 
ඔය කැෙ�ට වැ�ලා ඕෙ� ප�සරයට, �රා��ා 
නට��වලට මහා �නාශය� කරනවා �යලා. ඒ 
��� මා� ඒ ����නට ��වා, ෙමාකද නැ�ෙ� 
මා� බ�රවයා හ��ෙවලා පණ ෙ�රාග�ෙ� 
ෙබාෙහාම අමා�ෙව� ක�� පහදලා �ලා 
�යලා.” යාපා �ලකර�න මහතා �නාෙස�� 

�ය.

ගෙ� උ�ට ��� �යපං �යලා 
බ�රවයා මට කතාව� ��වා

�තර� ෙව�න ඕෙ� ඔය 
බ�රව ෙ�වතාවා �ණ 
ගැෙහ�ෙ�. අ�ක මං අහලා 
�ෙයනවා එෙහම බ�රව 
ෙ�වතාව�වහ�ෙ� ෙ��ෙ� 
කැෙ� මං�ලා �� අයට කැෙ� මං�ලා �� අයට 
�තර� �යලා.” 
මහතා �ෙ� බ�රවයා 

අප හ�වට ෙනාඒමට 

තම� ද�නා ෙ�� කාරණා 

පැහැ�� ��මට ෙම�. 

��ෙකාට යෙම� �ළ 

පැව� ආ�ම ��වාසය, 

��ත ෛධ�යය ����ම 

ෙ� හ�යට ත�යම එන 
අයට �තර� ෙව�න ඕෙ� 

ඔය බ�රව ෙ�වතාවා 
�ණ ගැෙහ�ෙ�. අ�ක 

මං අහලා �ෙයනවා 
එෙහම බ�රව 

ෙ�වතාව�වහ�ෙ� 
ෙ��ෙ� කැෙ� මං�ලා 

�� අයට �තර� �යලා
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iu wmf.a ksfrda.S nj ixfla;j;a lrk levm; n`ÿh" tfukau 
wmf.a rEm,djkHhg yd  fm!reIhg b;du;a jeo.;a jk
wx.hls¡ wm ish¨u fokd b;d ld¾hnyq, neúka wmf.a iu 
ms<sn|j ie,ls,su;a ùug ld,h fjka lr.ekSu f,fyis myiq 
lghq;a;la fkdfõ¡ 

ksfrda.su;a iula ,nd .ekSu i|yd" ndysßka wdf,am l, yels 
rEm,djkH wdf,amk Ndú;hg wm yqre ù we;¡ kuq;a" ndysßka 
muKla iug i;aldr lsÍu" ksfrda.su;a iula ,nd .ekSug
m%udKj;a fkdfõ¡

f.or fodr yd ld¾hd, jev rdcldß 
ksid" Tfí iu .ek is;kak Tng 
fj,djla keoao@ 

ifï ksfrda.S njg ndOd muqKqjk úúO wNHka;r idOl we`. 
we;=<;skau md,kh lsÍu w;HjYH fõ' ta ;=,ska ifuys we;sjk 
ìì,s" l=re,E" fldr," oo" leiSï" úh,Sï yd bß;e,Sï jeks  
mSvdjka wju lr" ifuys iajdNdúl;ajh /l" iu meyem;a 
lr"ksfrda.su;a iula ,ndfoa¡ wdhq¾fõofha i|yka f,i" YÍrhg 
ys;lr m%;sM,odhS Ydfl!IO Ndú;h u.ska fuu mSvdldÍ
wjia:djkag fya;= jk idOl we;=<;skau u.yrjd f.k 
m%;HlaI úiÿï ,nd .; yelsh¡ 

fujeks mSvdj,g úi÷ï fidhk j¾;udk mrmqr fjkqfjka"  

w.kd m%;sM,odhs ksIamdokhla jk iajia: wuD; iajdNdúl 

wuqøjHhkaf.a .=K fkdkefik fia" by<u .=Kfhka yd

m%ñ;sfhka hq;= fk,a,s yd rils| idrh fhdod .ksñka" ksIamdokh 

lr we;¡ fuu úYañ; ÈjH Tiqjla n`ÿ iajia: wuD; Tfí 

ld¾hnyq, Ôú;h myiq lrk" blaukska c,fha Èhfjk l=vd 

leg;s f,i meleÜgq j, weiqreï lr myiqfjka Ndú;hg .; 

yels f,i ksujd we;¡ 

• wêl f,i oyäh oeóu yd oyäh ÿ¾.kaOh ke;

 lsÍug WmldÍ fõ¡ 

• ll=,a hám;=,a me,Su yd oeú,a, wju lrhs¡

• wudYfha oeú,a, wdYs%; mSvd

• weia oeú,a," uQ;%d oeú,a, jeks YÍrfha oeú,a, yd YÍr  

 moaO;s wdYs%; wmyiq;d u.yrjd .ekSug WmldÍ fõ¡

Tfí ifï ksfrda.S njg ndOd muqKqjk idOl"
YÍrh we;=<;skau md,kh l, hq;= nj
Tn okakjo@ 

ksfrda.su;a È.= Ôú;hlg

iajia: wuD;" ish¨ fokdf.a kSfrda.Su;a È.= Ôú;h 
Wfoid" bmerKs wdhq¾fõo ±kqfï wkqidrh yd 
kùk úoHdj yd ;dlaIKh fhdod .ksñka ksujd we;¡

re' 175$}

tfukau ;j;a nyq,j oelsh yels mSvd /ila 
u.yrjd .ekSug WmldÍ fõ¡

mSvdjka ÿr,k
fidndoyfï ;s<sKh
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ගෙවවන්දි ගෙට්ටිආරච්චි

1991 දී ඉතාලියේ ඇල්ප්ස් කඳුකරය 

තරණය කරන්න ගිය යුවළක් අහමයබෙන 

වයේ අයිස් අතරින අවුරුදු 5300ක් පරණ 

මමියක් ය�ායාගතතා. එයාලා යම මමියට 

ඔට්සි කියලා ්නම තිබබො. පය්ේෂණවලදී 

ඔට්සියේ ශරීරයයන පච්ා 61කුත, පිය්සින 

10කුත යහායාගන්න ලැබුණා. ඉතින පිය්සින 

්නැතතම ශරීරයේ සිදුරු වීදීම ගැ්න තියය්න 

යපෞරාණිකම �ාක්ෂිය තමයි යම ඔට්සි. එයහම 

බෙැලුවම පිය්සින කියනයන යලෝයක් පරණම 

කලාවක්.

ශරීරයේ යකාට�ක් සිදුරු කරලා ්නැතතම 

කපලා අයින කරලා ආභරණයක් පළඳි්නවට 

තමයි පිය්සින එකක් කර්නවා කියලා 

කියනයන. ශරීර අලංකාරයට, විවිධ විශවා� 

නි�ා ්නැතතම �ංස්කකෘතික අංගයක් විදියට 

�මහරු ශරීරය විදලා ආභරණ පළඳි්නවා.

කනයපතයත සිදුරු තු්න හතරක් විදින්න 

්නැතතම ්නහය විදලා කරාබුවක් දාන්න කැමති 

යුවතියයෝ ඕ්න හැටියට ඉන්නවා. ඒත පිය්සින 

එකක් කළහම �මහරු  අපරාධකාරයයක් දිහා 

බෙල්න තායලට බෙල්න නි�ා ආ� වුණත යගාඩක් 

අය යම වැයේ කරන්න බෙයයි. හැබෙැයි ඉතින 

පංචි කායල්දි ක්න විදලා කරාබුවක් දා්න එකත 

පිය්සින කිරිල්ලක් නි�ා ඒක නිකන වීදුරු 

යගවල්වල ඉඳන ගල් ගහන්නා වායේ වැඩක් 

කිය්න එකත කියන්න ඕයන.

ඒ කතා යකායහාම යවතත පිය්සින එකක් 

කරන්න බෙලායපායරාතතුයවන ඉන්න අයට 

වැදගත යව්න කතා ටිකක් තමයි අද කියන්න 

හදනයන. දැ්නයග්න ගියයාත කතරගම 

ය්නාදැ්න ගියයාත අතරමඟ කියලා කිය්නවයන. 

හැබෙැයි හරියට ය්නාදැ්න පිය්සින කර්න එක 

කතරගම ගිහින අතරමං යව්නවටත වඩා 

හපන වැඩක්.

යලෝකයේ යබොයහෝ රටවල උදවිය කන, 

්නා�ය, ඇහිබෙැම, උදරය, දිව, ත්නපඩු, ලිංගික 

අවයව වයේ ස්්ා්න සිදුරු කර්නවා. හැබෙැයි 

ක්නට �හ ්නා�යට කර්න පිය්සින තමයි අයප් 

රයට් ්නම සුලභ.

්නා�ය සිදුරු කිරීයම කලාව ආරමභ වුයේ 

ඉනදියායවනලු. ඉනදියානු කානතාවන අවුරුදු 

දහස් ගණ්නක ඉඳලා �ාම්රදායක් විදියට 

්නහයට යලාකු කරාබු දා්නවලු. වම ්නාස් පඩුවට 

කරාබුවක් දැමමහම කානතාවනයේ ඔ�ප් 

යේද්නාව අවම යව්නවය, දකුණු ්නහය විදදහම 

ස්වභාවිකව දරු ්රසූතිය පහසු යව්නවය කිය්න 

එකයි ඒ උදවියයේ විශවා�ය. ඒ නි�ා සිරිතක් 

විදියට අදටත හිනදු කානතාවන ක�ායදට 

කලින දවයස් රෑ ්නා�ය සිදුරු කර්නවලු.

අප්රිකායේ යබෙඩුයින �හ බේබේ 

යබජා යගෝත්රිකයයානුත තමනයේ 

අ්නාගත �හකාරියට විවාහය 

දවය�දී  ්නා�යේ පැළඳගන්නයි 

කියලා මහවිශාල රතතරං මුදුවක් 

තෑගි කර්නවලු. �ැමියා බිරිඳට කලින 

මියගියයාත බිරිඳ මුදුව විකුණලා 

ඒයකන යම කාලයක් ජීවතයවයි 

කිය්න එකලු ඔවුනයේ ්රා්්්නාව.

ත්නපඩු සිදුරු කිරීම ආරමභ 

යවලා තියයනයන යරෝයමන. ඒ කායල් 

හිටප යරෝමනවරු තමනයේ ශක්තිය 

පියර්සින් එකකදී ශරීරයේ 
වැරදි මාංස යේශියක් 
එයෙම සිදුරු වුය�ාත් 
ස්ායු ය�ෝෂ ඇතියවන්් 
පුළුවන්. ඒ වයේම 
විෂබීජෙර�ය ය්ාකළ 
සිදුරු විදි්යන් තුළින් රුධිර 
විෂවීම්, ආසා�්, ඉදීමීම් ඒ 
වයේම ඉතාම කලාතුරකින් 
යෙපටයිටීස, එච්.අයි.
වී. වයේ වවරස ආසා�් 
ඇතියවන්්ත් පුළුවන්

දකුණු නාස් පුඩුව විදලා 

කරාබුවක් 
දැම්ම්ම 
ප්රෙව ගවදනාව 
අඩු ගවනවද?

යපනවන්න තනපඩු 

සිදුරු කරයග්න ආභරණ 

පැළඳගන්නවලු. හිටප 

යරෝම ආඥාදායකයයක් 

යවචචි ජුලියස් සී�් 

ඔහුයේ බෙලය යපනවන්න 

මහා ය�්නගක් මැද 

තනපඩු යදකම සිදුරු 

කරයග්න ආභරණ 

පැළඳගතතු බෙව �ඳහන.

එතයකාට ලිංගික 

අවයව සිදුරු කිරීම 

ඇරඹිලා තියනය්නත 

ඉනදියායවනලු. ලිංගික 

අවයව සිදුරු කරලා 

ඇල්යපය්නතති වයේ 

සිහින කරාබු පැළඳුවහම 

ලිංගික ශක්තිය වැඩි 

යව්නවාය කිය්න විශවාය�ට ඒ කායල් 

හිටි රජවරු �හ වංශාධිපතියයෝ ලිංගික 

අවයවවලට රතතරං ආභරණ පැළඳයග්න.

යුයරෝපයේ පිය්සින කලාව ්රකට යවලා 

තියයනයන 70, 80 දශකවල. තමන �මාජ 

�මමත රාමුයවන පිටස්තර බෙව �ංයක්තවත 

කරන්න තමයි ඔය කායල් යගාඩක් අය 

පිය්සින කරලා තියයනයන. දැන ්නම යමක 

යුයරෝපීය රටවල �ාමාන්ය යදයක්. බ්රසීලයේ 

එලන යේේේ�න කිය්න කානතාව ශරීරය 6005 

වතාවක් පිය්සින කරලා ගි්නස් වා්තාවක් 

එයහමත තියලා තියය්නවා.

පිය්සින එකක් කර්නයකාට රියද්නවද? 

පිය්සින ගැ්න කතා කරදදි යකය්නක්යේ 

ඔලුවට මුලිනම එ්න ්රශයන ඕක. හම හිල් 

කරදදි රියදනයන ්නෑ කියලා කවුරුහරි 

කිය්නවා ්නම ඒ මනුස්�යා පට්ටපල් 

යබොරුකාරයයක්. ඉනයජක්ෂන එකක් 

ගහ්නයකාට දැය්න්න යේද්නාවට වැඩි 

යේද්නාවක් දැනුණත යමක දරාගන්න බෙැරි 

යේද්නාවක් ය්නයමයිලු. හැබෙැයි නි්විනද්න 

ආයල්ප්න ගාලා සිදුරු විදි්න මධ්යස්්ා්නත දැන 

තියය්නවා. යේද්නාවක් ්නැතිව පිය්සින එකක් 

කරගන්න ඕයන  ්නම ඒ ගැ්න ටිකක් යහායලා 

බෙලලා යන්න.

පිය්සින එකකට තැ්නක් යතෝරගන්නයකාට 

යේද්නාව අවම කරගන්න එක ගැ්න විතරක්ම 

හිතන්න යන්නත  එපා. යමාකද පිය්සින 

එකකදී ශරීරයේ වැරදි මාං� යප්ශියක් සිදුරු 

වුයණාත ස්්නායු යදෝෂ ඇතියවන්න පළුවන. ඒ 

වයේම විෂබීජහරණය ය්නාකළ සිදුරු විදි්නයන 

තුළින රුධිර විෂවීම, ආ�ාද්න, ඉදීමීම ඒ 

වයේම ඉතාම කලාතුරකින යහපටයිටීස්, එච.

අයි.වී. වයේ වවරස් ආ�ාද්න ඇතියවන්න 

පළුවන. ඒ නි�ා යම වැයේට පළපරුදු 

ශිල්පියයක් යතෝරගන්න එකයි අංක එක.

ඊළඟ කාරණාව ශරීරයට ආ�ාතමික 

ය්නාව්න ආභරණ යතෝරගන්න එක. පිය්සින 

එකකට යහාඳම වායන ව්ගය විදියට 

�ලකනයන ටයියට්නියම. 

�ංයේදී �මක් තියය්න 

යකය්නක්ට වුණත යමක 

යහාඳයි. ඒ වයේම 

නියයෝබියම, �්ජිකල් 

ස්ටීල්, ස්යට්නලස් ස්ටීල් 

වයේ ව්ගත �මට 

ආ�ාතමික යවන්න තියය්න 

ඉඩ අඩුයි. ප්ලැටි්නම, 

රතතරං, රිදී, නිකල් වයේ 

ආභරණ මිශ්ර වායනවලින 

හද්න නි�ා මුල් විදීයමනම 

යම යදවල් පැළඳුයවාත 

ආ�ාද්න ඇතියවන්න 

තියය්න අවදා්නම වැඩියි.

පිය්සින එක කළාට 

පස්යස් විෂබීජ ආ�ාද්න 

ඇති යවන්න ය්නාදී පරිස්�ම 

කරගන්න එකයි අමාරුම 

රාජකාරිය. �මහර අයයේ 

සිදුරු සුවයවන්න මා� 

කිහිපයක් වුණත ගතයවන්න පළුවන. හැබෙැයි 

දවය�න යදයකන තුවායල් යහාඳයව්න අයත 

ඉන්නවා.

පිය්සින එකක් කළාට පස්යස් දව�ට තුන 

හතර වතාවක්වත ඒ තැ්න යස්ලයින වතුයරන 

ය�ෝදන්න. සිදුරු කයේ ්නා�ය ්නම පිරිසුදු 

භාජ්නයකට යස්ලයින වතුර දාලා ්නා�ය ඒකට 

ඔබොයග්න ඉන්න. යව්නත තැ්නක් ්නම පිරිසුදු 

යකාට්න කෑල්ලක් යස්ලයිනවලින යපාඟවලා 

පරිස්�මට සිදුර පිරිසිදු කරන්න. මතක 

තියාගන්න කිසිම යවලාවක පිය්සින එක 

අතින අල්ලන්න යන්න එපා.

ඒ වයේම තුවාලය සුව යව්නකල් ඒ ස්්ා්නයේ 

යමකප් ව්ග, ක්රීම, සීරම වයේ රූපලාවණ්ය 

ආයල්ප්න ගාන්න තහ්නම. ගංගා, ඇළයදාලවල, 

්නා්නතටාකවල ්නාන්න ්නම හිතන්නවත එපා. 

අතපය තියායග්න ඉන්න බෙැරිවට පිය්සින 

කරප තැ්න ක�න්න, යපාඩි කරන්න ගිහින 

තුවාලය පාර ගන්න එයහමත එපා!

්නහය වයේ තැ්නක සිදුරු ඉක්මනින 

වැයහන්න පළුවන. ඒ නි�ා පිය්සින එයකන 

පස්යස් එකදිගට �ති හයක්වත ආභරණ 

පැළඳයග්න ඉන්න. දි්නපතාම ආභරණ දකුණු 

අතටත වම අතටත කරකවන්නත අමතක 

කරන්න එපා.

පිය්සින එක නි�ා �යම ආ�ාතමිකතාවයක් 

ඇති වුයණාත හිත හිතා ඉනයන ්නැතිව ්්ම 

යරෝග වවද්යවරයයක් මුණගැයහන්න කිය්න 

එකත කියන්නම ඕයන.

ෙම හිල් කරද්දි 
රිය�න්යන් ්ෑ කියලා 
කවුරුෙරි කිය්වා්ම් 
ඒ මනුසසයා පටටපල් 
ය�ාරුකාරයයක්. 
ඉන්යජක්ෂන් එකක් 
ගේයකාට �ැය්් 
යේ�්ාවට වැඩි 
යේ�්ාවක් �ැනු�ත් 
යම්ක �රාගන්් �ැරි 
යේ�්ාවක් ය්යමයිලු
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ස

ඳ� තරමට ෙසෟ�ව ෙලාව� 

සැන�ය හැ� අ��ව න�තන 

ෙකෟෂ� �ං� සස� �ෙගන ආෙ� 

උප��මය. ඒ ඇයෙ� අ�මා� තා�තා� ඒ 

පර�පරාෙ� ෙබාෙහාෙදෙන�� න�තනයට 

නෑක� �යන ප�ලක �සාය.

එය එෙ� �ව� එක ��� ෙලාව� �න�නට 

�ං� සස�ට හැ� ව�ෙ� ඉ�� ඇසළ ෙපාය 

� කතරගම කඳ ��� ෙපරහැෙ� ෙමානර 

නැ��� ෙබාෙහාෙදෙන�ෙ� ෙනතට රස�න� 

� ෙමාෙහාෙ� පට�ය.

“ඇ�තම ��ෙවා� �ව ���ම නැ�ෙ� 
මෙ� �ෙ� ඉඳෙගන. එයා ඉපෙද�න ඉ�න බව 
ෙනාදැන�, දැනග�තට ප�ෙස� මං නැ�වා. 
මහ�තයාෙ� තා�තාෙ� පර�පරාෙව ඉඳලා අද 
ද�වා අ� නටනවා. ෙපරහර නැ��වලට� යනවා. 
�ව ෙබ�ල��ල ෙපරහෙ� ෙමවර හංස නැ�මට� 
ඉ�නවා. �ං� දව�වල ඉඳලම ෙගදර ද�ශ� 
රංගන කලායතනෙ� අ�� එ�ක එයා හ� හ�යට 
��� �ණා. කතරගම ෙපරහරට ය�න ඕන 
�යලා ඇ�වා. මහ�තයෙ� අ�කට තම� න�කා 
�ච� �ය�ෙ�. ඇය� කලායතනය� කරනවා. 
ඒ නැ�� ක�ඩායම එ�ක තම� �ව කතරගම 
�ෙ�. ඉ�� �වෙ� ආ��� යන �සා �වට� 
ය�න ඕන �ය�� අ� එයාට ය�න ��නා.”

ඒ එෙකාෙළා� හැ��� �ං� 

ෙමානර පැ���යෙ� අ�මා �.එ�. 

අෙරා�කාෙ� හඬය. �ං� ෙදා� 

ෙපරහෙ� දව� හය� නැ�ව� 

අ��ම ෙපරහර� ඇෙ� ෙමානර 

නැ�ෙ� ���ර සමඟ ��ෙයාව� 

සමාජ මා�යට එ�� ���. �ං� 

�ය�යෙ� න�තන හැ�යාව ෙම�ම 

ඇෙ� �රත� ෙප�මද කාෙ�� 

ෙන� �� පැහැර ග� �සා එම 

��ෙයාව ඉතා ඉ�ම�� දහ� 

ගණන� අතෙ� සංසරණය �ය. 

න�� එෙලස ෙලාවක පැස�� ඇයට 

ලැෙබ�� ඒවාට ෙපරලා ප්ර�වද� 

�මට ෙ� �ං� ෙමාණර පැ���යට 

හැ�යාව� නැත.

“�වෙ� න�තන ��ෙයාව දැ�කට 
ප�ෙ� මෙ� ඇ� ෙදකට� ක�� ආවා. දැ�� 
ස�ට �යාග�න බැ�තර�. ඒ වෙ�ම ඊළඟට 
�ක� ආවා. බය�� නැ�වම ෙනෙම�. ඇය 
තාම �ං� ද�ෙව�. ඇයට කථන හැ�යාව 

කතරගම ෙපරහැෙ� 
��ෙයා එක ද��� 
මෙ� ඇ� වලට� 

ක�� ආවා

“�වට මාස �න� වෙ� ෙව�� අ� එයාව 
අ� නට�න යන තැ�වලට අරෙගන �යා. ෙබර 
ස�ෙ� ඇෙහ��� එයා ෙහාඳට ��ග�නවා. 
�ල� �ල� අ� ඒ ගැන ෙලා�වට ��ෙ� නෑ. 
ඒ� ප�ෙවනෙකාට ෙ��ණා එයා ශ�දවලට 
ප්ර�චාර ද�වන ��ය ෙවන� �යලා. ඒ ගමන 
අ� ර�මලාන ෙගා� මඩම හ��ෙ� සායනය�� 
ද�වා ප��ෂා කරග�තා. ඉ�ප�ව ��ෙ� 
ආ�යා ළමා ෙරාහෙල��, තව� ෙපෟ�ග�ක 
ෙරාහල��� ද�වා ප��ෂා කරග�තා. එ�� 
�වෙ� ශ්රවණාබාධය හ�නාග�තා. එතැන ඉඳලා 
ඇයෙ� අනාගතය ෙගාඩනගන ��නය තම� 
අ�ට ��ෙ�. ඒ අ�ව එයාට අ��� �න� 
ෙව�� ඇයව කඩවත ද�ගම ��� ශ්රවණාබා�ත 
ද�ව� ඉෙගනග�න පාසලකට ඇ�ළ� කළා. 
අ� ෙද�නා බ�ඩාරගම ඉඳ� පා�දර හතරට 
තම� ෙගද�� �ට�ෙව�ෙ�. �වව �යලා 
එ�න බෑ. ඉ�ෙකාෙ� ඇෙරනක�ම අ� ෙද�න� 

ඉ�නවා. පාස� වසයට එනක�ම ද�වාට එම 
අ�ාපන ආයතනය ම�� ලැ�� සහෙයාගය 
එයාෙ� ��තය ෙ� ආකාරෙය� හැඩග�වා ග�න 
��ල� �ණා.”

ඒ ��ල ලැ�ණා වාෙ�ම �ං� සස� 

පාස� වයසට එ�� බ�නා�ර පළාෙ� 

පාස� ෙදක��ම ඇයව ඇ�ළ� කරගැ�ම 

ප්ර��ෙ�ප ෙකාට ���. ඒ ෙමවැ� ද�ව� 

ඇ�ළ� කර�න ��� පාස� �ෙබනවා 

�ය��. ඒ ෙදමා�ය�ෙ� �� එම වද� 

හ�ෙ� �ෙද�� ඔ�� කලාප අ�ාපන 

කා�යාලයටද ෙගා� ඒ ගැන �ෙවාය. ඒ 

එම ද�වා සමාජගත කර�නට �ෙයන 

ෙහාඳම �ථානය සාමා� ද�ව� අතෙ� 

ඉෙගනගැ�ම යැ� එම ෙදපළ �� �සාය.

“අ� කලාප කා�යාලයට �යහම ඒ මැඩ� 
ද�වව ඉ�ට�� කරලා ද�වා ද�ෂ� 
පාසලට ඇ�ළ� කරග�න �යලා ��ම� 
��නා. එයා සාමා� ද�ෙව� වෙ� 
ඉෙගනග�න ල�ෂණ ��ණා. ඒ 
��ම අරෙගන අ� �ෙ� ෙබා�ෙගාඩ 
ෙස�න� ඉ�ෙකාෙලට. ඒ ��ව�� 
හැෙමාටම, ද� දැ�ෙයා හැෙමාටම මම 
��� කරනවා. �න වසර ෙවනක� �වට 
උග�න� �ච� ෙකෙන� ��යා රාජප�ෂ 
�යලා. ඒ ෙසායාබැ�� මග ෙප��� හ� ව�නවා. 
ඒ ��ව� �යලා ��ණා, ඒ ද�වට ඇද කර�න 
��� කර�න එපා �යලා. එෙහම �� ��� ඒ 
පාසෙ�� �ෙ� නෑ.”

සස� එම පාසෙ� ද�ෂ දැ�යක ෙම�ම, 

පාස� වා� ක�ඩායෙ� ස�� ඩ්ර�� වාදන 

����යද ෙව�. ඒ වාෙ�ම ඇය 

ග�තය �ෂයටද ද�ෂය. 

���වෙය� ප� ඇයව 

ර�මලාන අඳ 

කඳ��� �ෙ�� හැඩට නැ� 

ෙමානර පැ���යෙ� මව �යන කතාව

ෙගා� ��� ��ාලයට ඇ�ළ� ��මට එම 

ෙදමා�ය� දැ� ��න�� ���ෙ� සස�ෙ� 

අනාගතය තව� හැඩ කර�නටය. �ං� සස�ට 

ශ්රවණය පහ��ම ��ස ශ්ර� උපකරණ 

ස�ෙකාටද �ෙ�. ඇයට තාල තබ�නට එය 

පහ�ව�.

“�වට ෙද�න ��ව� ප්ර�කාර අ� ලබා�ලා 
�ෙයනවා. ඇය ද�ෂ, ���ම� ද�ෙව�. රෙ� 
නම �ය ප්ර��ධ න�තන ආචා�යවරෙය� අපට 
කතා කළා. ඉ�� දැ� බලාෙපාෙරා�� ෙගාඩ� 
�ෙයනවා. �ව ප�ෙ� අයට හ�ම ලැ��. එයා 
එයාෙ� වැඩ ත�ෙය� කරග�නවා වෙ�ම 
අ��� �ෙ� ම��ව� ෙබාෙහාම ෙහාඳට බලා 
ග�නවා. ඇ�තටම �ෙව� �ය�ෙ� ප�ලකට 
මැ�ක� වෙ�. අෙ� �ං� �ව� අපට ඒ වෙ�.”

ඒ සස�ෙ� �යා, එ�.ස�� ඉ��ක�. ය� 

ය�� ෙගදර පව�වාෙගන යන ද�ශ� රංගන 

කලායතනෙ� ���ම සසඳ �ව නැ�මට තාල 

ඇ�� මතකයද ඔ� ��ගැ��ය.

කලා ප�ලක අ��ව හැ�යාව ෙදා�� ෙගන 

පැ��, �ං� ෙමානර පැ���යෙ� අනාගතය 

වාසනාව�ත ෙව�නට ‘ධර�’ ද �බපැ�� 

ෙගෙන�ෙ� හදව��මය.

�පා වස�� එ���ංහ 
  

�ය��. ඒ ෙදමා�ය�ෙ� �� එම වද� 

හ�ෙ� �ෙද�� ඔ�� කලාප අ�ාපන 

කා�යාලයටද ෙගා� ඒ ගැන �ෙවාය. ඒ 

එම ද�වා සමාජගත කර�නට �ෙයන 

ෙහාඳම �ථානය සාමා� ද�ව� අතෙ� 

ඉෙගනගැ�ම යැ� එම ෙදපළ �� �සාය.

“අ� කලාප කා�යාලයට �යහම ඒ මැඩ� 
ද�වව ඉ�ට�� කරලා ද�වා ද�ෂ� 
පාසලට ඇ�ළ� කරග�න �යලා ��ම� 
��නා. එයා සාමා� ද�ෙව� වෙ� 
ඉෙගනග�න ල�ෂණ ��ණා. ඒ 
��ම අරෙගන අ� �ෙ� ෙබා�ෙගාඩ 
ෙස�න� ඉ�ෙකාෙලට. ඒ ��ව�� 
හැෙමාටම, ද� දැ�ෙයා හැෙමාටම මම 
��� කරනවා. �න වසර ෙවනක� �වට 
උග�න� �ච� ෙකෙන� ��යා රාජප�ෂ 
�යලා. ඒ ෙසායාබැ�� මග ෙප��� හ� ව�නවා. 
ඒ ��ව� �යලා ��ණා, ඒ ද�වට ඇද කර�න 
��� කර�න එපා �යලා. එෙහම �� ��� ඒ 
පාසෙ�� �ෙ� නෑ.”

සස� එම පාසෙ� ද�ෂ දැ�යක ෙම�ම, 

පාස� වා� ක�ඩායෙ� ස�� ඩ්ර�� වාදන 

����යද ෙව�. ඒ වාෙ�ම ඇය 

ග�තය �ෂයටද ද�ෂය. 

���වෙය� ප� ඇයව 

ර�මලාන අඳ 

�පා වස�� එ���ංහ 
  

�වට ක��� ප� �යනවට 
අ� කැම� නෑ. අ�ට ඕන එයාව 
න�තනෙය� ඉ�සරහට ග�න

ශ්ර�ාබා�ත �ව� 
සස� හැමෙ�ටම 
ද�ෂ ද�ෙව�

�ව ���ම 
නැ�ෙ� මෙ� 

�ෙ� ඉඳෙගන�

මව �යා සහ ම�� සමග

නැ�කම ගැන, ඇයව ෙපරහරට යව� එක ගැන 
ෙගාඩ�ෙදනා ෙනාදැ�ව�ව ය� ය� ප්රකාශ කරලා 
��ණා. අ�ට ඕන අෙ� �ං� �වෙ� හැ�යාෙව� 
එයා ඉ�සරහට යනවා ද��න �ස� එයාෙග� 
�ද� උපය�න ෙනෙව�. එයා ඉපෙද�න 
ඉ�නෙකාට මෙ� �ෙ� ෙලා� බලාෙපාෙරා��ව� 
��ණා. මම ��වා මට �ෙව� ලැ�ෙණා� දවසක 
පා��ප� �යනවා �යලා. ��� ද�ව�ට ෙව� 
බ�නවා වෙ�, ගැහැ� ද�ව�ෙ� ෙව� බැ�ම 
පා��ප� මංග�ය �යල� �ය�ෙ�. එෙහම 
නැ�ව මෙ� �ං� �ව ගැන ෙ� තර� ෙලා� 
බලාෙපාෙරා��ව� මට ��ෙ� නැහැ.”

එෙහ� කඳ ��� �ෙ�� ඒ ආ�ච�යය 

��ෙව�� ���. �ං� සස� හ� අ��වට 

ෙමානර පැ���යට පණ ෙද��, කඳ ���ෙ� 

ෙදඇසද ඒ ද��� සැනෙස�නට ඇත. 

ඒ ආ��වාදයද සම��, සස� ගැන දැ� 

ඒ ආදර�ය අ�මාට�, තා�තාට� අ�� 

බලාෙපාෙරා��ව� ඇ�� �ෙ�.

සස� �ය�ය ෙ� වන�ට ඉෙග�ම ලබ�ෙ� 

ෙබා�ෙගාඩ ෙස�න� ප්රාථ�ක ��ාලෙ� 

පහ වසර ප��ෙ��. ෙමවර ඇය ���වය 

�ය�නටද ��න�� ����ය.

සස� ඉපෙද�නට ෙපර �ටම මවෙ� �ෙ� 

�ට න�තනය හැදෑ�වද ඉප� �ක කල� ය�� 

ෙබර හඬට ෙහා ප්ර�චාරය� දැ��ෙ� නැත.

ඡායා�ප - ඉ��ක 
සං�ව �තාන
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w,s
l;d

මහ�වර ඇසළ ෙපරහර 

මංග�ය ප��ය �නවල 

කාෙ�� අවධානයට ල��ය. 

ෙපරහර මංග�ය �ම�ෙම� 

ප� මහ�වර නගරෙය� 

අවසානයට ��ම යන 

ෙද��ස�. එ� ක�ඩායම� 

ෙපා��ය�. අෙනක ප� 

ෛව� ක�ඩායම�. කාෙ�� 

වැ�ම අවධානයට ල�ෙව�� 

ෙපරහෙ� ගම� ග�ෙ� අ� 

ඇ��ය. ෙපරහරක ෙ�ජස 

ම��ෙ� එ� �� අ� ඇ�� 

ගණෙන�. අ� ගැ��ල ෙ�� 

�වාට අ� බැ��ල පහ� 

නැත. ෙපරහැෙ� ගම�ග� 

�ය� අ� ඇ�� තම තම�ෙ� 

අ� ප��යට ෙගන ෙගා� 

ගැටගසන �� ප� ෛව� 

ක�ඩායෙ� රාජකා� අවස� 

ෙනාෙ�. 

වර� මහ�වර ඇසළ 

ෙපරහර මංග�ෙ� ෙපරහර 

�ම � �නක මහාචා�ය 

අෙශාක දංෙගා�ලට 

දැනගැ�මට ලැ�ෙ� අ�ෙය� 

�ල�� � ඇ� බව�. ���මට 

ස�බ�ධ � ��ෙ� කතරගම 

ෙ�වාල ෙපරහෙ� ගම�ග� 

අ�ෙය�. මහ�වර කතරගම 

ෙ�වාලය ��ටා ඇ�ෙ� 

අෙන�� ෙ�වාලව�� ෙව�ව 

නගර ම�ෙ�ය. මහ�වර 

ඇසළ ෙපරහර අවසානෙ� 

කතරගම ෙ�වාලෙ� ෙපරහර 

නැවත ෙ�වාලය ෙවත ගම� 

ග�. ෙමම අ�යා �ල�� 

� ���ම දැනග� වහාම 

මහාචා�ය දංෙගා�ල ��න 

ෙහාටලෙ� රථ වාහන ගාෙ� 

�ට කතරගම ෙ�වාලය ෙදසට 

�ව �ෙ�ය. එතැන අ��ම 

ෙපරහර� පැවැ�ෙ�.  

අලංකාර ඇ�� 

ආ��ත�ව�� සැර�� 

අ�ෙය�. ර� පැහැ ��� 

බ�බවල ආෙලාකෙය� 

��ර �ෙල�. අ�යාෙ� �ෙ� 

ත�ණෙය�. ත�ණයාද �ට 

මත තබාග� අ�යා ෙකාළඹ 

��ය �ෙ� ඉහළට �ව�. ඒ 

සමඟ ඇ�ෙගා�වා ද ඉහළට 

�ව ය�. �ක ෙවලාව�� අ�යා 

නැවත ෙකාළඹ ��ෙ� පහළට 

��ම අරඹ�.  ත�ණයාද �ෙ� 

මහ�වර ඇසළ ෙපරහර 

මංග�ය ප��ය �නවල 

මෙග� නාහ 
මෙ� කෙ� 
නැ�ගන� 
බ�සනක� ��

�� බලා ��. ඇ�ෙගා�වාටද 

පහළට �වනවා හැර 

�ක�පය� නැත. ෙකාළඹ 

��ය ඔ�ෙ� �ෙදනා ඉහළට 

ය�. පහළට එ�. ෙ� ෙස�ලම 

වාර ��පය�. අ�යා එෙහට 

ෙමෙහට �වනවා පම�. ��� 

��ගලෙය�ට ෙහා ෙ�පළකට 

ෙහා අ�යාෙග� හා�ය� 

නැත. එ�සා අ�යා �� 

��ඡා ෙනා��මට මහාචා�ය 

අෙශාක දංෙගා�ල �රණය 

කෙ�ය. අ�යාට ඇ�වන �� 

��මට ඉඩ හැර ෙහෙතම බලා 

��ෙ�ය. ඒ දඩ�බරයාටම එම 

�යාව ඇ�වන ��ය.

එකම ගැට�ව �ෙ� 

අ�යාෙ� �ෙ� ��න ත�ණයා 

පම�. ඔ� අ��ට එතර� 

��ව�ද නැත. ෙ� �යාෙව� 

ඔ� �යට ප�ව ��. ඊට� වඩා 

ෙහ�බ�ව ඇත. අ�යාටන� 

වෙ� වග� නැත. එක අතකට 

අ�යාට ෙ�� �ය�නටද 

බැ�ය. ෙහෙතම ��ෙව�� 

බෙල� තම �ට මත පටවා 

ග�ෙ� නැත. ඒ �සා ෙ� 

���ල ෙහා�� ෙහා නර�� 

ෙකා� ෙමාෙහාතක ෙහා 

නතර ෙවනෙත� ඉව�ෙම� 

බලා ��නවා හැෙර�නට 

ත�ණයාට ෙවන කළ හැ� 

යම� නැත. ප� ෛව� 

ක�ඩායමද එෙ�මය. ඔ��ද 

බලා ���. ඒ, ෙ� ���ල 

අවස� වනෙත� ඔ��ෙ� 

රාජකා�යද අවස� ෙනාවන 

බැ��. ඇ�ෙගා�වාද හ� 

වැ� ඇත. ඒ අ�යා ප�පස 

��ෙම�. පැය� පමණ ෙ� 

රංගනය පැව�ණ. ��පවර� 

එහා ෙමහා �ව �ය අ�යා 

ෙස�ලම අ�හැ�ෙ�ය. 

ඇ�ෙගා�වා අ�යා ෙම�ල 

කරග�නා �ට �ය� පා�ශව 

හ� වැ� ��ණ. 

ර��කා �යනෙ�

ෙතාර�� - 
මහාචා� අෙශාක 

දංෙගා�ල 
(ෙ�රාෙද�ය 

��ව��ාලය)
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අ�මට ෙ� ෙමාෙහාෙ� ච�� අසලංක ගැන 
ෙමාකද �ෙත�ෙ�?

මෙ� �තා ච�� ගැන මං ෙගාඩා� 

ආඩ�බර ෙවනවා. එයා ෙ� ෙවනෙකාට 

අෙ� �ක� ක�ඩායමට නැ�වම බැ� 

�ඩකෙය� ෙවලා ඉ�ෙ�. ඉ�� මෙ� 

�ක� �රයා �හා බලාෙගන මං ස��� 

ඉ�නවා.

ච�� �ය�ෙ� 
පාස� කාෙ� 
එෙහම ෙමාන වෙ� 
ද�ෙව�ද?

ච��ට ෙහාඳට 

ඉෙගනග�න 

��ව�. 

ඉ�ෙකාෙ� කාෙ� 

ගණ�වලට ��ම 

ද�ෂ�. එයා 

��� ඉ�ෙකාෙ� 

�ෙ� ඇ���ය 

ආන�ද ක��ඨ 

��ාලයට. ඊටප�ෙ� ���වයට ල�� 

176 � අරෙගන ගා�ල ��ම�� ��ාලයට 

ඇ�ළ� �ණා. ඒ ඉ�ෙකාෙල� තම� එයා 

�ක� ගහ�න පට�ග�ෙ�. අ��ෙ� 

ඒකම තම� ��ෙ� �ෙ�.

හැබැ� �ක� ගහ�න පට�ග�ත දවෙ� 
ඉඳ� එයා �ක� දඟ වැඩ කළා �යලා 
ආරං��. ඇ�තද?

(�නාෙස��) ඔ� ඔ� �ක� ගහ�න 

��� ආසාවටමද ෙකාෙහද ෙපා�ඩ� 

දඟ වැඩ� කළා. මට මතක� එකපාර� 

ප�� ක� කරලා ��ට�ෙ� �ක� ගහලා. 

ඒ සැෙ� න� ඉ�ෙකාෙල� සැරටම අවවාද 

කරල� ��ණා. ඒ ඇ�ණම ච�� �සා 

ඉ�ෙකාෙලට එ�න �ය� අව�ථා එෙහම 

න� ඇ�තටම නෑ.

කල� � ලංකා �ක� ක�ඩායෙ� 
�� ෙපළ ශ��ම� කළ ��ක�වා 
�ෙ� �මා� සංග�කාරය. 
ඇතැ� �නවල ඔ�ෙ� ���ට 
��හරඹය� ප්ර�වා� ක�ඩාය�වලට 
ජයග්රහණය ගැන ��මටව� 
අවසරය� ෙනා��ෙ�ය. න�� 
ඔ�ෙ� ස�ගැ�ම� සමඟ එෙත� 
�� ෙපෙ� �� ශ��ය බලා 
��ය� ��� �ෙ�ය. ඔ�ෙ� 
අ�ව �ර�මට එ� එ� �ඩක�� 
ක�ඩායමට ව�� වර පැ��යද 
ඒ ��ෙව�� සා�ථක �ෙ� නැත. 
න�� ව�තමාන ක�ඩායෙ� ��න 
එ�තරා �ඩකෙය� ඒ ��තැන 
�ර�මට �යම ���සා තම� බව 
ඔ�� කර�� ���. ඒ ෙවන ක��� 
ෙනාව ච�� අසලංකය. � ලංකා 
�ක� ක�ඩායම �ඩා කළ ප��ය 
තරඟාව� ��පෙ��ම ඔ� ඒ බව 
ඔ�� කර ෙප��ය. ඒ �සා දැ� ඔ� 
ගැන �ක�ෙලා��ට ඇ�ෙ� එෙ� 
ෙමෙ� ��වාසය� න� ෙනාෙ�. 
ඉ�� එව� ෙමාෙහාතක අප ච��ෙ� 
මව වන ෙ�.ඒ.ත�ජාට කතා කෙ� 
ඇෙ� �ක� �රයා ගැන ��දර 
කතාබහකට �ල�ර�නටය.

එයා ඇ���ෙ�ම 
ගෑ� ළමෙය�. 

ෙද�නෙ� 
ස�බ�ධයට දැ� 
අ��� දහය� 

ෙවනවා. ඒ ළමය� 
ෙමය� එකම 

��� වෑ� එෙ� 
තම� ඉ�ෙකාෙ� 
��� �ෙය�ෙ�. 
ඔය අතෙ� තම� 
ෙද�නා යා�ෙවලා 

�ෙය�ෙ�

�තා හෙ� ඒවා ගහ��

මෙ� ප�ව
�රෙවනවා 

�තා හෙ� ඒවා ගහ��

මෙ� ප�වමෙ� ප�ව
�රෙවනවා 
මෙ� ප�ව
�රෙවනවා 
මෙ� ප�ව

ච�� අසලංකෙ� මව 
ෙ�.ඒ.ත�ජා

ෙපා� කාෙ� එයා කර� දඟම වැෙ� අ�මට 
මතක�ද?

දවස� එයා ෙගව� ළඟ ළම� ක��ය� 

එ�ක හවස �ක� ගහ�න ය�න ඇ�වා. 

හව�ෙවලා ��� ��� මං එපා �යල� 

��වා. ඒ ෙවලාෙ� එයා මට� ෙපා� 

ස�දය� �ලා �යා. එ� මං ඔය කතාව 

ච��ෙ� තා�තට ��වා. එ� න� එයාට 

ෙහාඳ �� �ක� වැ�නා. හැබැ� එ��� 

ප�ෙ� එයා අපට ���ම �යාෙගන 

එ�ෙ� නෑ.

අ�මලා සාමා�ෙය� �ං� කාෙ� ද�ව�ෙ� 
හඳහන එෙහම බලනවෙ�. ච��ෙග� 
බැ�වද?

ඔ�. ඒ බල� ෙවලාවක ��වා අ��� 

19� ෙවනෙකාට 

හැමෙ�ම �තාට 

අංගස���ණව 

ලැෙබනවා �යලා. 

ආෙය� හඳහන බල�න 

උවමනා නෑ �යල� 

��වා. ඒ� අදට� 

��� �ට අ� එයාෙ� 

හඳහන බලනවා.

ච�� ජා�ක 
ක�ඩායමට ෙ�ෙර� 
�යලා අ�මා �කමට 
හ� �තලා ��ණද?

��� න� එෙහම 

��ෙ� නෑ. ඒ� ප�ෙ� කාෙ� 

ච�� ජා�ක ක�ඩායමට 

ෙ�ෙරනවා න� ෙකා�චර 

එක�ද �යලා ��ණා. 

එයාෙ� ද�ෂතා දැක� අය� 

ඒ අදහෙ� ��ෙ�. අ��ෙ� 

එයාට ඒ අව�ථාව 

ලැ�ණා.

එයා ජා�ක 
ක�ඩායමට ෙ��ණා 
�යන ආරං�ය 
ලැ�� දවස අ�මට 
මතක�ද?

(�නාෙස��) 

අ�ෙමා ඒ තම� මෙ� 

��ෙ� ස��ම දවස. 

�තා අපට ඒ කතාව 

�ය�� මට ස�ටට 

ඇ�නා. �තා ජා�ක 

ක�ඩායමට ෙ��� 

ආරං�ය ලැ�� 

ගම� ��ම�� 

එෙ� �ෙයා� 

��හ�ප��මා කතා 

කරලා මට ��වා ෙ� 

වෙ� ද�ෙව� අෙ� 

ඉ�ෙකාෙලට �� 

එකට අ�මට ෙගාඩ� 

�� �යලා.

අද ෙවනෙකාට ච�� ජා�ක ක�ඩායමට 
නැ�වම බැ� �ඩකෙය�. ෙමාකද ඒ ගැන 
�ෙත�ෙ�?

අෙ� ඒ ගැන න� ��ම ස�ට� 

�ෙය�ෙ�. ඉ�සර ච�� �ඩා කරන තැන 

�ඩා කෙ� සංග�කාර, මෙ�ල වෙ� අය. 

ඉ�� ඒ වෙ� ���ට ��ක�ව�ෙ� 

තැන අද මෙ� �තා �ඩා කරනවා ද��න 

ලැෙබන එක� ෙලා� වාසනාව�.

ජා�ක �ක� ක�ඩායමට එනවා �යන එක 
ෙ�� නෑ. ච�� ඒ ෙව�ෙව� ෙමානතර� 
කැප��� කළාද?

ච�� �ය�ෙ� සාමා� ප�ලක 

ළමෙය�. එයාෙ� තා�තා කෙ� මා� 

��න�. ඉ�� �තා ඒ කාෙ� ෙගාඩා� 

��කරතා ���. ෙලා� බෑ� එක� කෙ� 

�ෙගන ච�� �����වලට ෙකාළඹ �ෙ� 

පාෙ� බ�වල. ඉ�� හැම�ම ඒ බෑ� එක 

��� ෙමයාට බැ�� අහ�න ෙවනව�. ඒ 

වෙ� ෙගාඩා� ��කරතා එ�ක� ච�� අද 

ෙ� තැනට ඇ�� �ෙය�ෙ�.

අ�මලා �තාෙ� මැ� බල�න යනවද? 
එෙහම නැ�න� ෙගදර ඉඳ� �� එෙක� 
බලනවද?

ලංකාෙ� �ෙයන මැ� එක� න� 

ෙගාඩා� ෙවලාවට යනවා. ෙනායන දව�� 

�ෙයනවා. �ටරට මැ�වලට න� ඉ�� 

යැෙව�ෙ� නෑ.

මැ� එකට 
�නා�ය� 

�යලා හ� එයා 
අ�ට ෙකා� කරලා 
අෙ� ආ��වාදය 

ග�නවා



132022 අෙගා�� 24 වන බ��

“ග�න ප�ය ම� බං.” ෙකාකා මා� 

ෙට�ලා, �ං�� ෙකා�ඩ ����� ළඟට 

ආවා.

ෙකාකා මා� ෙට�ලා �ං�ල� එ�කම 

වැඩ කරන අංගනාව�. ෙබ�ල �ග �සා 

ඇයට ඒ නම වැ�ණා. නම ෙර��ට� 

කෙ� �ං�.

“ඔය හැමතැනම කර�ෙ�! අ�� 

උ�ෙඝාෂණය� කර�.” ෙකා�� �වා.

“කර�! කර�! මං ෙද�න� ඔ��න�, 

නැ�� සට� පාඨ �ක�.” අහක යන 

කතාවට ෙහාට දැ�ෙ� බක� ඩ�. මෑ� 

�ෙන�� කර�ෙ� උ�ෙඝාෂණ.

ආයතනෙ� සැෙවාම ප��නම 

ආයතනෙය� එ�යට බැහැලා වැෙ� 

පට�ග�තා.

“අ�ට ����� �මනාව� �ය�! 

අ�ට ම� කඩ�න �නපතා පැය ෙදක� 

ෙව�කර�! අ�ට �නපතා තැබෑ�� 

බටා එ�ක ඕනෑ! ෙ�-බ� සහන �ය�! 

ඕපා�ප ��ගත කර�!” බක� ඩ� 

�යා�� නැ�� සට� පාඨ �ය�� ඔ�� 

කෑගැ�වා.

අවසානෙ�� ඉ��� ඉ��ප� කර�න 

ෙලා�කා ළඟට �ෙ� �ං�.

“ඕ� වැෙ� කාලා �� ��� ෙබා�ද?” 

ෙකා�� එෙහම ඇ�ෙ� සැකයට වෙ�.

“���ද බං? ඕ� අඟපසඟ ෙහාලවලා, 

නළවලා, ෙකාමෙ� �ලා වැෙ� කරග��. 

එෙහමට අංගනාව.” ෙකාකා මා� ෙට�ලා 

�ෙ� ඉව��ෙල�.

තව� �� ෙමාෙහාත�� �ං� ආෙ� 

�ණ �රා �නහව� �රවාෙගන.

“වැෙ� හ�! ෙලා�කා එ� ම��ෙය� 

වෙ� �ලෑ �ණා.” �ං� මාර හැ� �� 

එෙක�.

“මං ��ෙ�! වැෙ� ෙගාඩ! ෙමාක�ද 

ෙලා�කා ��ෙ�?” ඩ� උඩ පැ�නා.

“එ� ම��ෙය� වෙ� ඔ�ව 

ෙදපැ�තට වනලා ‘බෑ! බෑ!’ ��වා.”

“ඉ��� ෙද�න බෑ �යලාෙ� 

�ය�ෙ�?” ෙකා�� ස��ගාෙය� වෙ� 

ෙකාපෙය� ෙව�ලනවා.

“�යලා ඉවර ෙවනක� ඉ�නවා. 

ඊටප�ෙ� ��වා ‘ෙහාඳ�, මං 

සලක�නං, �ක�� ප��ඩය� 

එව�නං’ �යලා.”

තව� �� ෙමාෙහාතක� �ය� ම�� 

��ය� ෙගනැ�� �ං� අත තැ�වා. එ� 

��ෙ� ‘උ�ෙඝාෂණය කළ ෙ�වකය� 

�ය�ෙදනාම ෙ�වය අතහැර �යා ෙ� 

සලක� ලැෙ�’ ය�ෙව�.

“ඔය �ෙය�ෙ� ‘සලක� ලැෙ�’ 

�යලා! මං ��වා හ� ෙ�ද?” �ං� 

ෙලා�කාෙග� ලැ�� ෙමානර ෙකාළ 

��ය කාට� ෙනාෙපෙන�න සා��ෙ� 

යටටම ඔබා ග��� �ෙ� උජා�ෙව�.

සංඛ සඳ�ව�

ඔ�න මම 
ෙලා�කව 

එ�ෙව� වෙ� 
�ලෑ කළා

ප��ය� ඕ�ෙ��යාවට එෙර�ව 
ච�� තම�ෙ� ��ම එ��න 
ශතකය ලබාග�තා. එ� මැ� 
එක බැ�වද?

වාසනාවකට වෙ� අ� 

එ� මැ� එක බල�න �යා. 

ඉ�� �තාෙ� ඒ ��� ඉ�ම 

ඇ� ෙදෙක�ම බල�න මට� 

��ව� �ණා. ඒක ගැන මට 

හ�ම ස���. හැබැ� ප�ව 

ගැ� ගැ� තම� �තා ගහනවා 

බැ�ෙ�. එයා 99� ගහලා 

�ෙය�� ෙගාඩා� බය ��ණා 

වැර� පහර� ගහ� �යලා. ඒ� 

අ��ෙ� එයා ශතකය ගැ�වා.

ච�� තරඟයකට ය�න ක�� 
ඒ ෙව�ෙව� ��න� ෙව�ෙ� 
ෙකාෙහාමද?

�තා ෙගාඩා� ආගම 

දහමට ලැ��. මැ� එකකට 

ය�න ක�� ප�සලට ��� 

��� �ල� බැඳෙගන තම� 

ය�ෙ�. ඒ වෙ�ම� මැ� එකට 

�නා�ය� �යලා හ� එයා අ�ට 

ෙකා� කරලා අෙ� ආ��වාදය 

ග�නවා.

�තා හය� ගහ�� අ�මෙ� ප�ව 
�රෙවනවා �ය�ෙ� ඇ�තද?

(�නාෙස��) අ�ෙමා ඔ�. 

හය� ගහ�� ප�ව �රෙවනවා 

ඒක කැ� එක� �යලා. ඇ� 

ඉ�� ෙබාෙ� උ��ෙ� ය�ෙ�. 

හය� ගහ�� �තර� ෙනෙව� 

එයා බැ� කර�� පවා අ� 

වා��� තැ�� නැ���ෙ� 

නෑ. එයා ගහලා ඉවරෙවනක�ම 

ඉ�නවා.

අ�මා ද�න ��යට ච�� 
�ඩා��ෙ�� කරන ෙලා�ම 
වැ��ද ෙමාක�ද?

එයා එකම තැනට කැ� 

ෙදනවා. ඔ�න ඔය වැ��ද 

එයා ඉ�ෙකාෙල�� කළා. ඒ 

දව�වල න� ඉ�ෙකාෙ� ස�ලා 

ඒකට ෙහාඳටම බ�නවා.

තරඟය� ඉවරෙවලා ෙගදර 
ආවම �තා ෙමාකද �ය�ෙ�?

ච�� ෙගදර� වැ�ය �ක� 

ගැන කතා කර�ෙ� නෑ. අ� 

ෙදය� ඇ�ව� ෙක�ෙය� 

තම� උ�තර ෙද�ෙ�.

අපට ෙ�න ��යට න� 
ච��ෙ� අ�ම� ෙහාඳ �ක� 
ෙ���කාව� වෙ�?

ෙමාකද නැ�ෙ�? මං �ං� 

කාෙ� ඉඳ�ම �ක� මැ� 

බලනවා. ඒ කාෙ� අපට �� 

��ෙ� නෑ. ඉ�� ෙවන 

ෙගව�වලට ��� තම� 

බල�ෙ�. මං ආසම �ඩකයා 

තම� අස�ත ද ෙම�. 

ඊටප�ෙ� �මා� සංග�කාර. 

ඒ� ඒ කාෙ� මැ� බල�� මෙ� 

ෙකා�ෙල� අෙ� ක�ඩායමට 

ෙස�ල� කර� �යලා ��ෙ� 

නෑ.

ච�� �ය�ෙ� ෙගදර� එෙහම 
ෙමාන වෙ� ෙකෙන�ද?

එයා හ�ම ���ච ද�ෙව�. 

ඒ වෙ�ම� අ�ංසක�. ෙගදර 

ආවම ගෙ� ළම� එ�ක අදට� 

�ක� ගහනවා.

එතෙකාට ෙගදර ඉ�න දවසට 
එයා ෙමාකද කර�ෙ�?

ච��ට අ�ක�, නං�ලා 

ෙද�න�, ම�� ෙකෙන�� 

ඉ�නවා. එයාලා එ�ක දඟල 

දඟල ඉ�න එක තම� වැෙ�. 

සමහර දව�වලට ඒ අය 

එ�ක එ�යට යනවා. නැ�න� 

ෙමානවා හ� කෑම� ෙගනැ� 

කනවා. ඒවා තම� කරන වැඩ 

ඉ��.

ෙගදර ඉ�න දවසට එයා ක�න 
ආසම කෑම ජා� එෙහම� ඇ� 
ෙ�ද?

බ��, ස�ෙබාල�, කරවල 

ෙත��ල� තම� ආසම. ප���, 

���� ක�න� ආස�.

ච��ට ෙ� ෙවනෙකාට 
ෙප�ව�ය� නැ�ෙව�න බෑෙ� 
ෙ�ද?

ඉ�නවා ඉ�නවා. එයා 

ඇ���ෙ�ම ගෑ� ළමෙය�. 

ෙද�නෙ� ස�බ�ධයට දැ� 

අ��� දහය� ෙවනවා. ඒ 

ළමය� ෙමය� එකම ��� 

වෑ� එෙ� තම� ඉ�ෙකාෙ� 

��� �ෙය�ෙ�. ඔය අතෙ� 

තම� ෙද�නා යා�ෙවලා 

�ෙය�ෙ�. එය� හ� ෙහාඳ 

ගෑ� ළමෙය�. ෙද�නා 

ඉ�මණටම �වාහ ෙව�.

අ�මා ද�න ��යට �තාෙ� 
�ෙයන ෙහාඳම �ණාංගය 
ෙමාක�ද?

ච�� �ය�ෙ� ෙදමා�ය�ට 

වැ���ය�ට ග� කරන 

ද�ෙව�. ඒ වෙ�ම ෙහාඳ 

දරාගැ�ෙ� ශ��ය�� 

�ෙයනවා.

එතෙකාට මං ඇ�ෙවා� �තාෙ� 
�ෙයන නරකම ���ද ෙමාක�ද 
�යලා?

(�නාෙස��) හැමෙවෙ�ම 

�යෙපා� කන එක තම�. 

ෙකා�චර එපා ��ව� අහ�ෙ� 

නෑ.

ද�ෙවා ගැන ෙගාඩා� 
මතක අ�මලා ගාව ප��ස� 
�යනවෙ�. ච�� ගැන 
අමතක නැ� මතකය� අ�මට 
�ෙයනවද?

දවස� �ක� �����වලට 

��� එනෙකාට ච�� ආ� 

බ�� එක හැ��නා. ඒ� 

ෙද�ය�ෙ� ��ෙට� එ� �තාට 

���ම �ෙ� නෑ. ඒ දවස 

න� මට කව�ව�ම අමතක 

ෙව�ෙ� නෑ.

*�ක�වලට අමතරව 
�තාෙ� �ෙයන ෙවන� ද�ෂතා 
ෙමානවද?

ච��ට ෙහාඳට �ං� �ය�න 

��ව�. ෙගදර ඉ�න දවසට 

�තරම �ං� �යනවා.

*එයාට උය�න එෙහම බැ�ද?

(�නාෙස��) අෙපා� බෑ. 

වැ�ම �ෙණා� ඔ�ල� එක� 

තම�.

*අනාගත � ලංකා �ක� 
ක�ඩායෙ� නායක�වයට ඔ�� 
���� �යලා සමහ� �යනවා. 
අ�මා ඒ ගැන ෙමාකද �ය�ෙ�?

එයා ජා�ක ක�ඩායමට 

එ�න ක�� නායක�වය 

දරලා �ෙයනවා. තරඟ 

�නවල� �ෙයනවා. මං 

�ත�ෙ� ෙදය� ලැෙබ�න 

�ෙයනවා න� ඒක ලැෙබ�. 

ඒ� එයාටව� අපටව� ඒ වෙ� 

බලාෙපාෙරා�� න� නෑ.

*ච��ෙ� අ�මා හැ�යට 
�තාෙග� ද��න කැම�ම 
�නය� �ෙයනවද?

තව� මාස �පය�� 

��ස� ��ස ෙලාක �සලානය 

�ෙයනවා. මං ආස� ච�� 

එ�ක අෙ� ක�ඩායම ඒක 

ජයග්රහණය කරනවා ද��න. 

ඒ වෙ�ම ච�� ෙලා කෙ� 

අංක එෙ� ��ක�වා ෙවනවා 

ද��න� මං ආස�.

�ව� එ�.ෙසන�ර�න
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එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්ාපනය වූ කතුනගගේ සුඛිත මුදිත ජීවිත කතා ගපළ - 23 වැනි  ගකාටස

සනත ප්රියනත

පංච කල්යාණයෙන් අගතැන්පත් කයාන්තයාව රූ 

සපුයවන් අනූන බව යපයාදු පිළිගැනීමයි. නමුත් 

යුද්ධෙ අවසන් කයාලයේ හමුදාවට භයාරවුණු එල්.

ටී.ටී.ඊ. තරුණිෙන් තුළ පංච කල්යාණෙ තිෙයා ඉන් 

එකකවත් යහයාෙන්නට බැරි විෙ. ඔවුන් ඒ වනවිට 

ගතකර තිබූ කටුක ජීවිතෙ නිසයා ඔවුන්යගේ සිෙලු 

රූප සමපත්තීන් විෙැකී යගයාස් තිබූ අයුරු යමජර් 

මුතුමැණියක ඇයගේ අත්්ැකීම ඇසුරින් යමවර 

‘්ධරණී’ට විස්තර කළයාෙ.

“අඹේපුස්ස පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානඹේ 
රථාජකථාරි කරද්දී බථාලවයසකථාර ගැහැනු ළමයි විශථාල 
ප්රමථාණයක් මධ්යස්ථානයට යුද හමුදාඹවන් භථාරදීලථා 
තිබුණථා. ්සමහර ළමයි ්සටන්බිඹේ ඉඳලථා හමුදාවට 
යටතඹවලථා දින කීපයයි. ඹමඹහම ආපු ළමයි අවුරුදු 
13 ඉඳලථා 20 වඹේ වයසවල අය. ඒත එයථාලථා දිහථා 
බැලුවම හරිහැටි වය්සක් කියන්නත බැහැ. අවඹවම 
ඉඳලථා හම පිච්චිලථා. දතවල කහට බැඳිලථා. කැඹේ 
ඉඳපු නි්සථා පිළිඹවලට දත මදින පුරුද්දක් තිබිලථා 
නැහැ. යුද්්ධය අව්සථාන කථාලඹේ නි්සථා කෑමබීම 
හරියට ලැබිලත නැහැ. ඇඟවේ වැහැරිලථා. ඇස 
යටට ගිලිලථා. ඹේ ළමයින්ව දකිද්දී මට ්සථාමථාන්ය 
විදියට ඉන්න ළමයින්ව මතක් වුණථා. ඔය වයසවල 
ඉන්න අනිත ළමයි දකිද්දි ඹකථාච්්චර සුන්දරද කියලථා 
හිතුණථා. ඒ වයඹස අනිත ළමයි ලස්සනට ඇඳලථා 
ඉඹගනගන්න යනවථා. උත්සවවලට යනවථා. ඹකථාච්්චර 
ඹකළිඹලථාේව දඟකථාරව ඉන්නවද? ඹේ ළමයින්ට ඒ 
ඹමථානවත නැහැ. යුද්්ධයට මැදිවු ඹේ නැතනේ ඹේ 
ළමයිනුත අඹේ ළමයි වඹේ ඉන්නවථා ඹන්ද කියලථා 
හිතුණථා. ඹේ ළමයි ගැන බලද්දි විඹේෂ ඹදයක් 

දැක්කථා. ඒ තමයි එයථාලඹේ ඹකථාේ්ඩය. අඩු වයඹස 
ඹගථා්ඩක් අයඹේ ඹකථාේ්ඩය ඹකථාට ඹවන්නම කපලථා. 
්සථාමථාන්යඹයන් ඹකථාේ්ඩය ඹකථාටට කපපු ගෑනු ළමයි 
ඉන්නවඹන්. හැබැයි ඒ ළමයි ඹකථාේ්ඩය කපන්ඹන 
්සැඹලථාන් එකකට ගිහින් ඹමෝසතරයකටඹන්. හැබැයි 
ඹේ ළමයින්ඹේ එඹහම ඹනඹමයි, නිකේම මන්නයකින් 
කැපුවථා වඹේ. ්සමහර අයඹේ ඹකථාේ්ඩය දිගට 
තිබුණත ඒවථා පීරලථා නැහැ. කිසිම පිළිඹවලක් නැතිව 
කැරළි ගැහිලථා. ඒ නි්සථා ආපු ළමයින්ඹේ පිළිඹවල 
හැදිේල අපට පටන්ගන්න වුඹේ ඔලුඹවන්.”

යුද්ධෙ අවසයාන කයාලයේදී එයස් වුව් පුහුණුයේදී 

යකයාටි උපයදශකයින් විසින් යකයාණ්ඩෙ පිළියවලට 

යගයාතයා සිටීම පුහුණු යකරිණි. විනෙයාගමූර්ති 

මුරලි්රන් යහවත් ‘කරුණයා’ නැයගනහිර එල්.

ටී.ටී.ඊ. නයාෙකෙයාව සිටිෙදී නැයගනහිර ඔහු ෙටයත් 

සිටින එල්.ටී.ටී.ඊ. තරුණිෙන් හඳුනයාගැනීම සඳහයා 

වියේෂ ක්රමෙක භයාවිතයා කරන ලදි. කරුණයායගේ 

අණ පරිදි නැයගනහිර සිටි සිෙලුම එල්.ටී.ටී.ඊ. 

තරුණිෙන් යකයාණ්ඩෙ යකයාටට කපයා සිටිෙ යුතු 

විෙ. යුද්ධෙ අවසයාන කයාලයේදී ප්රභයාකරන්ට් 

කරුණයා දුන් අණම දීමට සිදුව තිබිණි. ඒ 

යවන කිසිවක නිසයා යනයාව බලහත්කයාරයෙන් 

බඳවයාගනු ලැබූ තරුණිෙන් පලයාෙෑම වැළැකවීම 

සඳහයාෙ. උපක්රමෙක යලස බලහත්කයාරයෙන් 

යකයාටි සංවි්ධයානෙට බඳවයාගනු ලැබූ තරුණිෙන් 

යකයාණ්ඩෙ යකටිවන යලස කපයා ්මනු ලැබීෙ. එවිට 

සංවි්ධයානයෙන් පලයාගිේ සමයාජයේදී ඔවුන් දුටුවිට 

හඳුනයාගැනීම පහසු යේ. යම නිසයා සංවි්ධයානෙ 

අතහැර පලයාෙයාම පයාලනෙ විෙ.

“්සමහර ළමයින්ඹේ ඹකථාේ්ඩය හදන එක ඹේසි 
වුඹේ නැහැ. ඹමථාකද ඹකථාේ්ඩය දිගට තිඹයන ළමයින් 
ෂැේපු දාලථා නථාවලථා, ඹතේ ගථාලථා ඹකථාේ්ඩය පීරුවම 
හරි ගියථා. එයථාලට ඹකථාේ්ඩය තනි කරලට, කරේ 
ඹදකට ඹගථාතන්න කියලථා දුන්නථා. බථාගයට ඹකථාේ්ඩය 
තිබුණ අයට එක එක ඹමෝසතර කියලථා දුන්නථා. ්සමහර 
ළමයි හිටියථා ඹකථාේ්ඩය අපිළිඹවලට ඹකථාටටම 
කපලථා. එයථාලඹේ ඔලුඹව ඹතේ ගථාලථා පීරුවම හිටිඹේ 
හරියට වැස්සට ඹතමුණ කුකුේලු වඹේ. ඉතින් ඹේ 
අයඹේ ඹකථාේ්ඩථාවලටත ගැලඹපන විදියට වූේ 
බෑන්ඩ් එඹහම දාලථා පුළුවන් විදියට පිළිඹවලක් 
කළථා. ඔඹහථාම ඉද්දි එක දව්සක ආරංචියක් ලැබුණථා 
තුේහිරිය මඹේසත්ථාතතුමිය මධ්යස්ථානඹේ ළමයින්ව 
පරීක්ෂථාවකට එනවථා කියලථා. ඇවිත දින කිහිපයකින්ම 
ළමයින්ට පිළිඹවලට ඹ්සෞඛ්ථාරක්ෂිතව ඉන්න කියලථා 
දීලථා තිබුඹේ. මඹේසත්ථාතතුමිය එන දවඹස ළමයින්ව 
ඹපෝලිමට තියලථා තිබුණථා. මැ්ඩේ ළමයි එක්කත 

කතථා කළථා. ඊටපසඹස පිළිඹවලට ඉන්න පුරුදු කඹේ 
කවුද කියලථා ඇහුවථා. එතඹකථාට අඹේ නිල්ධථාරිඹයක් 
කීවථා Lady Officers (කථාන්තථා නිල්ධථාරිනියන්) කියලථා. 
ඊටපසඹස ඹබථාඹහථාම ඹහථාඳයි කියලථා කීවථා. ඔඹහථාම 
ඉද්දි දව්සක පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානඹේ අණඹදන 
නිල්ධථාරී කරනේ ප්රනථාන්දු ්සරව ඇවිත හමුඹවන්න 
කියලථා මට පණිවි්ඩයක් එවලථා තිබුණථා. පණිවි්ඩය 
ලැබුණථාට පසඹස ්සරඹේ කථාරයථාලයට ගිහින් හමුවුණථා.

‘ඹේජර රථාමනථායක ඔයථාඹේ ළමයින්ට විරුද්්ධව 
ඹ්චෝදනථාවක් තිඹයනවථා.’

‘ඹමථාකක්ද ්සර?’ කියලථා මම ඇහුවථා.

‘හැඳුනුේපත නැති අවුරුදු 15 පිරුණ හැම 
ළමඹයක්ටම හැඳුනුේපත හදන්න ඕන. පිරිමි 
ළමයින්ඹේ පැතත ඔක්ඹකථාම හරි. එයථාලඹේ ඹ�ථාඹටෝ 
අරඹගන ඹ�ෝරේ පුරවලථා ඉවරයි. ගෑනු ළමයින්ඹගනුත 
ඹකථාට්සක වැඹඩ් හරි. Office එඹක් වැ්ඩ කරන කුමථාරි 
මට කීවථා ඔයථා ළඟ ඉන්න ගෑනු ළමයි කීපඹදඹනක් 
ඹ�ථාඹටෝ ගන්නවත ඇවිත නැහැ, ඒ නි්සථා �යිේවල 
වැ්ඩ ඹමථානවත කරන්න බැහැ කියලථා. ඒ ඹවලථාඹවම 
ඹ�ථාඹටෝ ගහලථා නැහැ කියපු ළමයින්ට එන්න කියලථා 
පණිවි්ඩයක් ඇරියථා. විනථාඩි කීපයක් යද්දි ළමයි ටික 
ඇවිත ඹපෝලිේ වුණථා.

‘ඇයි ඔයථාලථා ඹ�ථාඹටෝ ගන්ඹන නැතඹත? 
හැඳුනුේපත හදන්ඹන නැතිද?’

කියලථා ප්රනථාන්දු ්සර අහද්දි ළමයි මූඹණන් මූණ 
බලනවථා මි්සක් ඹමථානවත කියන්ඹන් නැහැ.

‘ඇයි? කතථා කරන්න ළමයි.’ කියලථා ප්රනථාන්දු ්සර 
කියද්දී, 

‘්සර අපට තවත ටික කථාලයක් ඹදන්න.’
‘ඔයථාලට ඕන ඕන 

ඹවලථාවට හැඳුනුේපත 
හදන්න බැහැ. ඇයි 
ඹමථාකක්ද ප්රේනය?’

‘්සර ඹකථාේ්ඩය 
වැඹවනකේ අපට ඉන්න 
ඹදන්න.’

එඹහම කියද්දි ්සරට 
හිනථාත ගියථා. 

‘ඹමථාකක්ද ළමයි ඒ 
කතථාඹව ඹතරුම?’

‘්සර බලන්න අඹේ 
ඹකථාේ්ඩවල හැටි. 
හැඳුනුේපතක් හදන්ඹන 
ජීවිත කථාලයටම. අනිත 
එක එළියට ගියථාම 

බැංකුවට වඹේ හැමතැනටම ඹපන්නන්න ඕන ඹවනවථා. 
ඹේ විදියට ඹකථාේ්ඩය නැතිව ඉන්න ඹ�ථාඹටෝ එකක් 
හැඳුනුේපතට දාන්න බැහැඹන්. ඒ නි්සයි ඹකථාේ්ඩය 
වැඹවනකේ කේ ඹදන්න කියලථා ඉේලුඹව.’

ළමයි කීවථා.
‘ඹකථාේඹ්ඩ වැඹවනකේ කියලථා ඉන්න බැහැ. හැබැයි 

ඹපථාඩි කථාලයක් ඹදන්නේ. ඒ කථාලයට ඹමථානවථාහරි 
කරන්න.’

කියලථා ්සර කීවථා. ඹකථාඹහථාමහරි මථා්සයක වඹේ 
කථාලයක් දුන්නථා. ඒ කථාලඹේදි ඹ�ථාඹටෝ එකට ප්රේනයක් 
ඹවන්ඹන නැති විදියට ඹකථාේ්ඩථා ඹමෝසතරය දාලථා 
ඹ�ථාඹටෝ අරඹගන හැඳුනුේපත අරඹගන දුන්නථා.”

කරනේ හරමන් ප්රනථාන්දු
හිටපු මධ්යස්ථාන භථාර නිල්ධථාරී - අඹේපුස්ස

“බාලවයස්කාර ළමයින පුනරුත්ාපනය සඳහා 
අපට භාර කළාම ඒ ළමයිනගගේ අනන්යතාවය 
පිළිබඳව ගලාකු �ැටලුවකට අපි මුහුණ දුනනා. 
ගමාකද සමහර ළමයිනට සාමාන්ය ගපළ/උසස් 
ගපළ වගගේ විභා� ලියනන නියමිතව තිබුණා. 
වෘතතීය පුහුණු සඳහා යවනන, බැංකු ගිණුම 
විවෘත කරනන වැනි ගපාදු වැඩවලට හැඳුනුමපත 
ඕන ගවනවා. වැද�තම ගේ තමයි හැඳුනුමපතක් 
ගනාමැතිව සමාජ�ත (නිදහස් කළාම) එයාලට 
මුහුණගදනන සිදුවන �ැටලු �ැන කල්පනා කළා. 
ගමාකද හැඳුනුමපතක් ගනාමැතිව කිසිම ගකගනක් 
රැකියාවක් ගදනගන නැහැ. පරීක්්ා කිරීමවලදී 
ආරක්්ක අංශවලින �ැටලු එනනත තිබුණා. ගම 
ගස්රම කරුණු සලකලා ජාතික හැඳුනුමපතක් 
හදලා ගදනන තීරණය කළා. කීපගදගනක් හිටියා 
හැඳුනුමපත තිබිලා නැතිවුණ අය.

‘සර් ආයුද, හැඳුනුමපත ගස්රම දාලා 
ඇඳග�න ඉඳපු ඇඳුම පිටින තමයි හමුදාවට 
යටත වුගේ’ කියලා කීවා. එයාලව වරකාගපාළ 
ගපාලිසිගේ පැමිණිල්ලක් දාලා අලුත 
හැඳුනුමපතක් �නන කටයුතු කළා. ඊළඟ 
ප්රශනය වුගේ අලුගතන හදනන උපපැනන 
ගහායා�නන එක. සමහර ළමයිනගගේ 
උපපැනන ගදමව්පියනට කීවාම එයාලා එවලා 
තිබුණා. තවත අයගගේ උපපැනන මරදාගන 
ගරජිස්ටාර් කනගතෝරුගවන �තතා. කවදාවත 
උපපැනනයක් තිබුගණ නැති ළමයි කීපගදගනකුත 
හිටියා. එයාලට රජගේ නීතිය අනුව අනුමාන 
උපපැනන සහතිකයක් හැදුවා. හැඳුනුමපතක් 
හදේදී ග්ාම නිලධාරී සහතිකය අනිවාර්යගයන 
ඕන. ඒ ගවේදි සමහර ළමයිනගගේ ග්ාම නිලධාරීන 
හිටිගේ එල්.ටී.ටී.ඊ. පාලන ප්රගේශවල. තවත 
ග්ාම නිලධාරීන හිටිගේ අනා් කඳවුරුවල. 
ගමකට විසඳුමක් විදියට සියලුම පුනරුත්ාපන 
ළමයිනගගේ ග්ාම නිලධාරී විදියට පුනරුත්ාපන 
අමාත්ංශගේ සහකාර ගල්කම විදියට කටයුතු 
කරපු කර්නල් B.D.C. ජයවර්ධන සර්ව 
පතකළා. එතගකාට පුනරුත්ාපන ගකාමසාරිස් 
ගජනරාල් තනතුගර් වැඩ බැලුගව් අධිකරණ 
අමාත්ංශගේ ගල්කම සුහද �මලත සර්. ඒ 
නිසා ඒ වැගේ ග�ාඩක් පහසු වුණා. ඊටපස්ගස් 
B.D.C. ජයවර්ධන සර් තමයි හැඳුනුමපත, 
පාස්ගපෝට් (විගේශ �මන බලපත්ර) හදේදි ග්ාම 
නිලධාරී ගලස සනා් කගේ. ඒ කාලගේ ගම වැගේ 
ළමයිනට �ානක් වුගේ නැහැ. හැබැයි ඒ වැගේ 
වටිනාකම දැන ගතරිලා අපිව හමුවුණාම අගප 
නිලධාරිනට පිං ගදනවා.”

LTTE එගක් හිටපු �ෑනු ළමයිනට 
පළගවනි වතාවට තමන ‘හැඩ මදි’ කියලා හිතිලා

සමහර ළමයි හිටියා ගකාේඩය 
අපිළිගවලට ගකාටටම කපලා. 
එයාලගගේ ඔලුගව් ගතල් �ාලා 
පීරුවම හිටිගේ හරියට 
වැස්සට ගතමුණ කුකුල්ලු වගගේ

යුේධය අනතිම කාගල් 
බලහතකාරගයන LTTE එකට 
බඳවා�තතු �ෑනු ළමයි 
පලායන එක නතර කරනන 
එයාල උපක්රමයක් අනු�මනය 
කළා. ඒ තමයි ගකාේඩය 
ගකාටටම කපලා දාන එක

ගමජර් 
මූතුමැණිගක් 
රාමනායක
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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

ඒ 1953 ඔ�ෙතාබ� 19 ෙව��ය. එ�න 

එංගල�තෙ� ල�ඩ� �වර ‘ල��ය� 

ෙබා���’ (Lyceum Ballroom) ශාලාව 

හැඩගැ�� ��ෙ� ��මහ� ෙලාකය� 

දෑ� ද�වා �� අ�� අව�ථාවකට�. ඒ 

��වැ� ‘ෙලාක � ��න’ (Miss World) 

ෙ��ෙ� තරඟය�. අවසාන වටයට තරඟ 

කළ ����ය� දසෙදෙන� අත�� ජය 

���ෙ� ප්රංශය �ෙයාජනය කළ ෙඩ�� 

මාග්ර� ට�. ෙදවැ� සහ ෙතවැ� �ථාන 

��ෙව�� ��යට�, ඊ���වට� ���ය.

එෙහ� ��� පල� ප්රංශ ත��යට� 

වඩා තරඟාව�ය �රා කාෙ�� අවධානය 

ෙයා�� ��ෙ� තරඟාව�ෙ� ��වටය 

සදහා සා�ය�� හැඩ� පැ�� ත��ය 

ෙදසටය. ඇය ෙවන ක��� ෙනාව ෙලාක � 

��න තරඟය සඳහා � ලංකාෙව� ෙගා� 

�� මාෙන� ඉලංගෙකා� ය. කාෙග�� �� 

� ෙ� �ෙ�ෂ අවධානය �සාම මාෙන�ට 

තරඟාව�ෙ� ��වැ� �ථානය ලබාගැ�මට 

හැ��ය. � ලාං�ක ත��ය� ෙලාක 

� ��න තරඟයකට ඉ��ප� � ��ම 

අව�ථාව එය � අතර, ඒ ජයග්රහණය 

ෙව�ෙව� මාෙන�ට ප�� 150ක �දල� 

තෑ� වශෙය� ���ය. ෙ� වන�ට ෙලාක 

� ��න තරඟාව�වල ��වැ� �ථානය 

ෙ��ම� නැත. ප��ය ෙලාක �වාහක 

� ��න තරඟාව�ය සඳහා � ලංකාව 

�ෙයාජනය කර�� සහභා� �� ���කා 

ද ��වා තමා ��වැ� �ථානය ලබාග� 

බව �ය�� තරඟ සං�ධායක ම�ඩලය 

�යා ��ෙ� ඔ�� ��වැ� �ථානය� න� 

ෙනාකරන බව�. න�� 1953 � වාසනාවට 

ෙම� මාෙන�ට එවැ� ගැට�වකට 

��ණපෑමට ���ෙ� නැත. 

එම වසෙ� ප්රකාශයට ප�කළ ‘The Times 

Of Ceylon Annual’ සංග්රහෙ� තරඟෙ� 

��වැ� �ථානය �� මාෙන�ෙ� � ව�ණ 

��බඳව ෙමෙ� සඳහ� කර ���.

“�� ෙදහැ��� �ෙ� ත��ය� � ඇෙ� 

උස සහ මනා ��දර�වය ��� �ෙයාජනය 

�ෙ� ලංකාෙ� ෙසෟ�ද�ය�. ගජ�� 

ෙම� ��මැ� �ව මඩල, ක� වරලස සහ 

ආදර�ය බව ��බ�න වත හැම�ටම කැ� 

ෙප��. ඇ�ව�� ආන�දජනක හැ�� පළ 

කරන ආකාරයද අ�� අයට �ය උපදවා 

ඇත.”

මාෙන�ෙ� උස අ� 5.5 �. ශ�රෙ� ඉහළ 

ෙකාටස ෙහව� ප�ව අඟ� 35� � අතර, 

උ�ළ ප්රෙ�ශය අඟ� 35� �ය. ග�ෙපාළ 

�ට� පා��ෙ��� ම��වරෙය� ෙම�ම 

�ට� පා��ෙ��� කතානායකවරෙය� � 

ආ�.ඇ�.පැ�ෙපාල මහතාෙ� �ය�ය� 

� මාෙන�ට සෙහාදරය� අටෙදන� සහ 

සෙහාද�� ප�ෙදෙන� �� බව සඳහ�ය. 

ඇය ඒ වන�ට� �වාහකව �� අතර තරඟ 

���� අ�ව එය තරගයට ඉ��ප��මට 

��� බාධාව� � නැත.

මාෙන�ට ෙලාක � ��න තරඟාව�යට 

ඉ��ප��මට ලැ�ෙ� 1953 වසෙ�� 

ෙකාළඹ� ඇය ෙමරට පැව� පළ� ලාං�ය 

� ��න තරඟය ජයගැ�ම� සම��. එය 

�දහ� � ලංකාෙ� පැවැ�� පළ� � ��න 

තරඟය � අතර, ඊට ෙපර එවැ� � ��න 

තරඟය� ලංකාෙ� සං�ධානය � බවට 

��� සා��ය� නැත. 

ෙලාක � ��න තරඟයට එංගල�තයට 

�ය මාෙන�ව එ� ��ග� ලැ�ෙ� එවකට 

එංගල�තෙ� � ලංකා  තානාප� ෙලස 

කට�� කළ එ��� �ෙ�ර�න ය. ඔ� 

එරට �ව�ෙතා�ෙපාෙ�� ඇයව මහ� 

හරස�� ��ව ��ග� ලැ�ය. ෙකෙ� �වද 

එය මාෙන�ෙ� ���� �ෙද� ගමන �සා 

සැ�යාද සමඟ එංගල�තයට යාමට ඇයට 

�ෙ�ෂ අවසරය� ලැ� ���.

ෙ� ���ෙම� ප� ලාං�ක ත��ය� � 

��න තරඟාව� සඳහා ඉ��ප��මට වැ� 

කැමැ�ත� දැ�� අතර, 1955 වසෙ�� 

තව� ��ෙ�� ජයග්රහණය� � ලංකාවට 

���කාට ග�න බැ��� හතරවැ� තැන 

අ��� 69කට ක�� 

මාෙන� ග� හැ�

���ය. ඒ ෙලාව පළ� ‘Miss Universe’ 

තරඟාව�ෙ� ෙතවැ� �ථානය ලාං�ක 

ත��ය� ජයග්රහණය ��ම� සම��. ඇය 

ෙමා�� ෙන�යා ��ග�� ය. න�� 1984 

වසෙ�� ෙරා� ෙ�නානායක ෙලාක �වාහක 

� ��න ��ළ ජයග්රහණය කරනෙත� 

ය�� ජා��තර � ��න තරඟ ජය� 

ලබාගැ�මට � ලාං�ක ත��යකට 

හැ�යාව ලැ�ෙ� නැත. එෙහ� ඒ 

ජයග්රහණ �ය�ලටම �� අ�තාලම වැ�ෙ� 

ෙමර�� ��� ��ම � ��න බවට ප�� 

මාෙන� ඉලංගෙකා� ෙග�.

�ව� එ�.ෙසන�ර�න
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ගේ අවුරුදු හයහමාරට 
එක අමුමිරිස් කරලක් 
අපි කගෙන් අරන් නැහැ

මුලදි ස්ලැබ් 
එගක් ග�ෝච්චි 
සියයක විතර 

ව�ා කළා
එකවරක් ග�දර උයන්න 
ග�නා වටටක්කා 
කෑලලක ඇට ටිකක් 
ග�ාගළාවට දාලා 
වටටක්කා වැලක් ඇවිත් 
ග�ඩි ගදක තුනක් හැදුනා 

මු

දල් උපයන්නටම න්නොවුණත් හිනත් සතුට 

නෙනුනෙන කළ හැකි න�ොනහෝ නේ තිනේ. 

න�ොනහෝවිට ඒ සතුට නසොයොගත යුත්නත් අප 

විසිනමය.

දමයනති ප්රියදර්ශනී ද මීට ෙසර හය 

හමොරකට නපර, මීනගොඩ පදිංචියට එේදී ්නැති 

නේ ගැ්න මැසිවිලි න්නෝනඟො ඇති නදයින සතුට 

නහොයොගන්නො විදයක් ගැ්න සැලසුම් කළොය. 

“මීග�ොඩ තිගෙන අගේ ගේ ඉඩම පර්චස් 
හෙහමොරයි. ඒ ඉඩ ටිගේ ගේ හදපු නිසො ව�ො 
කරනන ඉඩේ තිබුගේ නෑ. ඉස්සර විගේරොම 
කැේපස් එක කිට්ටුව තමයි අපි හිටිගේ. ඒ කොගෙත් 
ගපෝච්චිවෙ ව�ො කළො. ගෙොකුවටම ගනගවයි. ග�දර 
පරිග�ෝජනෙට ඕන කරන එළවලු, ගකොළපෙො, 
අමුමිරිස් ටික ඒ විදිෙට ෙැබුණො. ගමගේ පදිිංචිෙට 
ආවට පස්ගස් මුෙදිම ස්ෙැබ් එගේ තමයි ව�ො 
කගේ. ගපෝච්චි සීෙේ විතර ග�නැත් හැමගේම 
ව�ො කළො. මොත් මහත්තෙත් ස්ථිර රැකිෙොවෙ 
නියුතු අෙ ගනොගවයි. මම ස්වෙිං රැකිෙොවේ 
විදිෙට කරනගන එේග්ොයිඩර වැඩ, මැහුේ වැඩ 
වගේ ගේවල්. මහත්තෙො ටයිල් වැඩ. ඒ අතගර 
ග�දර පරිග�ෝජනෙට �නන එළවලු ටික වත්ගතම 
වවො�නන එක අපිට මුදල් ඉතිරිෙේ වගේම හිතට 
ගෙොකු සතුටේ ග�ගනන කොරණෙේ වුණො.”

දෙසින දෙස අලුත් අත්දැකීම් නලස, ඒ සතුට 

ප්රියදර්ශනීනේ හිතට ලැබුණොය. එළෙලු පැළයක 

දෙසින දෙස නේන නේනසකම්, මල් නගඩි 

හටගැනීම, ඒ නෙනුනෙන කළයුතු කැපකිරීම 

නකොනතක්දැයි ඒ දෙස ඇයට කියො දුන්නොය. 

ෙැටනකොලු, මෑ, න�ෝිංචි, ෙම්�ටු, �ණඩක්කො, මොලු 

මිරිස ෙොනේම විවිධ නකොළපලො ෙරග සොර්ථකෙ 

අසෙනු ගන්නට හැකි පරිද �ලො කියොගත 

යුතු ආකොරය ගැ්නද අත්දැකීම් ලැබුනේ ඒ 

අසෙැනන්නන න්නත් සිත් ස්නසො ගන්නො ගමනය.

“ස්ෙැබ් එගේ ව�ො කළො වගේම පසුගිෙ 
ගකොගරෝනො කොගල් මගේ ඉඩමට අල්ෙපු ඉඩගේ 
ගකොටසක ව�ො කළො. ඒ ඉඩම අයිති මගේ අයිෙට. 
අයිෙත් ව�ොවට කැමති ගකගනේ. එෙොගේ 
කැමැත්ත ෙැබුණට පස්ගස් ඒ ඉඩගමම ව�ො කළො. 
ගකොගරෝනො කොගල් අපි ග�දරටම ගකොටුවුණු නිසො 
මඤගඤොේකො, අෙ, බතෙ, කහ, එළවලු වර� 
ගබොගහොමෙේ ව�ො කරෙො ඒවොගේ අස්වැනන 
�ත්තො. ඒ වැඩවෙට මහත්තෙොග�නුයි, දුවග�නුයි 
ගෙොකු සහගෙෝ�ෙේ ෙැබුණො. මට මතකයි දුව 
එකවරේ ග�දර උෙනන ග�නො වට්ටේකො කෑල්ෙක 
ඇට ටිකේ ගපොගළොවට දාෙො වට්ටේකො වැෙේ 
ඇවිත් ග�ඩි ගදක තුනේ හැදුනො. ඒ වගේම 
තවත් පොරේ මුිංඇට ටිකේ දාෙො ඒකත් පැළගවෙො 
කරල් ආවො. ඇත්තටම අපි ගේ රන ගපොගළොව 
�ැන දනගන ටිකයි. බීජ ටිකේ නිකිං විසි කළත් 
පැළගවන ගපොගළොවේ අපට තිගෙනගන. ඉතින 
හැම ගකගනකුටම ඒ අවස්්ොව තිගෙනවො. කුලිෙට 
හිටිෙත් ගපෝච්චිෙක හරි ව�ොමලුවෙ හරි පුිංචිෙට 
ව�ොව කරනන පුළුවන. ඉස්ගකෝෙෙේ මුර කරො 
කිෙමු. ඒ පුේ�ෙෙොට තොේගේ අයිගන හරි පැළෙේ 
හිටවෙො සතුටු ගවනන පුළුවන ඒ පැළගේ පෙෙේ 
හට�නනො දාට.”

ප්රියදර්ශනී කියනනන ෙගොනෙන ලැබිය හැකි 

සතුටය. නගදර ෙැඩ, මැහුම් නගතුම් එම්න්ොයිඩර 

ෙැඩ, නම් ද්නෙල සොමොන්ය නපළ විභොගයට 

සූදා්නම් ේන දයණියනේ ඉනගනුම් ෙැඩ අතනර 

නකොතරම් කොරය�හුල වුෙත් ඇයනේ අත්ගුණය 

විඳි්න ෙගොෙ නපරලො ඇයට නගන්නනනන 

සතුටයි. ද්නකට රුපියල් නදතුන සියයක එළෙලු 

නෙළඳනපොනළන ගන්නට වුෙනහොත් එය අද කොනල් 

පසුම්බියට නකොතරම් �රක්දැයි ඔ�ට අමුතුනෙන 

කිෙයුතු ්නැත.

“මම ළඟකදි තමයි ‘ග�වතු ව�ොවයි ඔබයි’ 
ගේස්බුේ සමූහෙට එකතුවුගේ. ඒගකන ව�ොව 
සොර්කව කර�නන විවිධ අදහස් ෙැගබනවො වගේම 
යූ ටියුබ් එගකනුත් ව�ොව �ැන විවිධ අදහස් �නන 
පුළුවන. මම පසුගිෙ කොගල් හවරි මෑ ව�ො කළො. එෙ 
සරුවට හැදුනො. ඉතින සමූහෙටත් මම ඒ ඡොෙොරූප 

ඇතුළත් කරෙො ඒ විදිෙට ව�ො කරන හැටි කිෙෙො 
දුනනො. ගකොළ වර� ග�ොඩේ වගේම 
රේගේ, ගස්ර, කරපිිං්චො, බැසිල් 
ආදිෙ මගේ ග�වත්ගත් තිගෙනවො. 
ඒ බැසිල් පැගේ මහත්තෙට දීෙො 
තිබුගේ ගඩොේටර ගකගනේගේ 
ග�දර ටයිල් අල්ෙනන ගිෙපු 
ගවෙොවකයි. බැසිල් පැගළන එන 
කරෙ ගේළෙො තමයි කස කසො 
ඇට �නගන. එෙ රසවත් පොනෙේ 
විදිෙට හදා�නන පුළුවන. ඒ වගේම 
ව�ො කරේදි අපිට තව ගබොගහෝ 
ගේවල් හමුගවනවො. ගදහිවලින 
ලුණුගදහි දානවො වගේම නොරිංවලින 
ලුණුගදහි දානන පුළුවන. මමත් 
මගේ වත්ගත් තිගෙන නොරිං �ස් ගදගකන ගබ්සමේ 
විතර නොරිං කැඩුවො. ඒ ගවෙොගේ ගේ කිට්ටුව ඉනන 
වෙස අසූවක විතර අේමො ගකගනේ තමයි නොරිං 

ලුණුගදහි දාන හැටි කිෙෙො දුනගන. ඒ වගේම මම 
ගකොගරෝනො කොගල් කහ ව�ො කළොගන. කිගෙෝ තුනක 

විතර අස්වැනනේ මට 
ෙැබුණො. කගඩන තව කහ 
කිගෙෝ ගදකේ ග�නැත් මම 
අවුරුේදටම ඕන කරන කහ 
කුඩු ටික ග�දරම හදා�ත්තො.”

ප්රියදර්ශනී කිය්න 

ආකොරයට ඇය ෙගොෙ 

සඳහො කෘමි්නෝශක 

භොවිතො කරනනන ්නැත. 

කෘමි විකර්ෂක ආදය 

සොදාගනනනද දුම්නකොළ ්නැටි 

තම්�ොගත් දයර ඉසීනමන 

නහෝ ලූනු නපොතු නිසසොරණය 

මගිනි. එනසත් ්නැත්්නම් නේකින නසෝඩො නහෝ 

ස�න දයරෙලට නකොනහොඹ නතල් මිශ්රකර ඉසීම 

කරනනීය.

“මෑ කරල්වෙ කූඹි ප්රශනෙ ග�ොඩගදගනකුට 
තිගෙනවො. ඉතින මම එගහම ගවෙොවට ටිකේ 
තදින වතුර බටෙ අල්ෙෙො කූඹින පෙවො හරිනවො. 
එෙ සොර්කයි. ඒ වගේම ගකගසල් ගෙලි කපෙො 
ගබෝතල්වෙට දාෙො වතුරත් මිශ්රකරෙො දවස් හතරේ 
විතර තිෙෙො ව�ො ගබෝ�වෙට ගෙදුවම මල් පිපිෙො 
ග�ඩි හට�ැනීම ඉේමන ගවනවො. ඒ වගේම 
සමහර ග�ඩි වර� තිගෙනවො ඒ කොෙෙටම අස්වනු 
ගනෙනන ඕන. ගේ ළඟදි මගේ පොත්තිගේ පිපිඤඤො 
පෙදාව මගේ ග�දර පරිග�ෝජනෙට අරන මගේ 
නිංගිටත් දුනනට පස්ගස් ඉතිරි වුණො. ගේ කිට්ටුව 
ග�දරක ගපොඩි කඩෙේ තිගෙනවො. එෙොෙො ටික 
ගවෙොවේ ඇතුළත ඒ ටික විකුණෙො මට රුපිෙල් 
හොර සීෙේ දුනනො. මම ඒ සල්ලි ගනොග�න ඒ මුදලින 
ග�දරට ඕන කරන සබන මිෙට �ත්තො. ඇත්තටම 
ගකගනකුට ග�වත්ගතන ෙැගබන වසවිස නැති 
එළවලුවේ වැඩිපුර තිගෙනවොනේ විකුණ�නනත් 
පුළුවනකම තිගෙනවො.”

ඇය ෙගොෙට නයොදනනන නකොම්නපෝසට්, 

ඇල්බීසියො නකොළ, නගොම නපොනහොර හො එළු 

නපොනහොරයි. ඒ සමෝනෙම අත්ගුණයද �ලපෝන 

�ෙ ඇය කියනනීය. නිතර පැළයක් ගැ්න 

නසොයො �ැලිය යුතුය. එය විනටක දරුනෙකු 

රැක�ලොගන්නෙො ෙැනි නසොයො�ැලීමකි. 

සත්කොරයකි.

“මම ්නම් කියනනන ඕ්නම නකන්නකුට, තෙත් 

හිත හිතො ඉන්න එපො. ඉන්න තැ්න නකොතැ්න 

වුණත් පුළුෙන විදයට ෙගො කරන්න, ඒ සතුට 

විඳින්න පමො නෙන්න එපො.”

ප්රියදර්ශනී කියන්නො නසම සතුට නසොයොගත 

හැක්නක් ඔ�ටය. ඒ ඔනේ ෙටපිටොෙට ෙගොබිමක 

අසිරිය ල�ොදීනමනි.

දී�ා වසන්ති එදිරිසිිංහ

ගේ රත්තරන් ග�ාගළාව �ැන 
අපි තවම දන්ගන් ටිකයි
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වැරදි අඩුපාඩු පිළි�නන බැරි ගෙගනක්ට 
‘ග�ාඳම අමමා’ ගෙගනක ගවනන පුළුවන්ද? 

හ�ොඳම අමමො හෙන්නෙත් 

හ�ොඳම බිරිඳ හෙන්නෙත් 

හම හ�ෝහේ කිසිම 

ගැ�ැනියකට බෑ. ඒ අපි 

කවුරුත් සරෙසමපූර්ණ 

ගැ�ැනු හ්නොහේන හිනදා. ඒ 

නිසො හ�ොඳම බිරිඳ හේන 

එක හකහේ හෙතත් මහේ 

දරුෙනට හ�ොඳම අමමො 

හෙන්න මම නිතරම උත්සො� 

කර්නෙො. ඒක මහේ හී්නයේ. 

ඒත් ඒක �රි අමොරු ෙැඩේ. 

ඒක දරුහෙෝ ආස කෑම 

උය�ො හද්න එකට ෙඩො, 

�ේස්නට කෑම හෙට්ටිය 

�ද්නෙොට ෙඩො එ�ො ගිය 

හ�ොකු කැෙකිරීමේ. 

තමනහේ දරුෙනට හ�ොඳම 

අමමො හෙන්න උත්ස� 

කරද්දී අපිට සිද්්ධ හේනෙො 

හබොහ�ොම නි�තමොනීෙ අහේ 

ෙැරදි පිළිඅරහග්න ඒෙො 

නිෙැරදි කරගන්න. ඉතින 

මම තමයි අමමො, මහේ 

අතින ෙැරදි හෙනහන ්නෑ 

කිය�ො හිතනහන ්නැතුෙ, 

මම්නම මහේ අඩුෙොඩු 

දෙස ගොහන �දාගන්නෙො. 

දරුහෙොත් එේක ඉන්නහකොට 

එයො�හග ඇසුහරනම 

තමයි හගොඩේ හෙ�ොෙට 

අහේ ෙැරදි ගැ්න අපිට 

අෙහබෝ්ධයේ එනහන. 

සම�ර හෙ�ොෙට අපිට 

අසීමිතෙ තර� ය්නෙො 

හෙන්න පුළුෙන. බිරිඳකට 

හ�ෝ තනිකඩ ගැ�ැනියකට 

ඒක යමතොේ දුරකට 

සෝධොරණීකර්ණය කරන්න 

පුළුෙන වු්ණත් අමමො 

හකහ්නකුට එහ�ම බෑ. 

විහේෂහයනම හ�ොඳම අමමො 

හෙන්න උත්සො� කර්න 

හකහ්නකුට එහ�ම බෑ. ඒ 

නිසො දරුහෙෝ ඉේසර�ො 

තර�, ආහේග හේනදා 

ෙහේ පිට කර්න එක සුදුසු 

්නෑ කිය�ො අපි, දරුහෙෝ 

එේක ඉන්නහකොට හත්රුම 

ගන්නෙො. ඒකයි මම කිේහේ 

හ�ොඳම අමමො හේන එක 

දරුහෙෝ ආස කෑමේ �ද�ො 

හද්නෙට ෙඩො අමොරු ෙැඩේ 

කිය�ො. 

ඒ ෙහේම කිසිම 

හේතුෙේ නිසො දරුහෙො 

එේක ෙැඩ කරද්දී 

මම මහේ කමමැලිකම 

සෝධොරණීකර්ණය කරන්න 

යනහන ්නෑ. දෙහේ කරන්න 

පුළුෙන ෙැඩ ප්රමෝණය 

අෙහබෝ්ධ කරහග්න ෙැඩ 

කර්නෙො මිසේ අ්නෙශ්ය 

විදියට මම ෙැඩ හගොඩ 

ග�ගනහන ්නෑ. ඒ නිසො 

හකොහ�ොමටත් අමමො 

හකහ්නේ විදියට මට 

දරුෙනහේ ෙැඩ කරද්දී 

කමමැලිකමේ දැහ්නනහන 

්නෑ. මහේ හගදර හගොඩේ 

�ැඩි හේනෙො. දැන මං 

දරුහෙෝ එේකම �ෙේ 

හෙද්දි ඒෙො අේ කර්නෙො. 

ඉේසර හ�ෝද�ො හේහ�්න 

හරදි ටික ්නෙනහන 

්නැතුෙ හරදි කඳු පිටින 

හගොඩ ගැහ�ද්දි  මංම 

හත්රුමගත්තො ඒක මහේ 

කමමැලිකම මිසේ හෙ�ොෙේ 

්නැතිකම හ්නහෙයි කිය�ො. 

අනික දැන මම හරදි 

්නේනහකොට මහේ දරුහෙොත් 

මට උදේ කර්නෙො. මහේ 

දූ�ො හදන්නො විහේෂහයන. 

එයො�ොහේ කබඩෙ�ට ඇඳුම 

දාගන්නත් එයො�ො දන්නෙො. 

ඒ නිසො දරුෙනට හ�ොඳම 

අමමො හේනෙො කියනහන 

සියලු හද් අතට ෙයට කර�ො 

හද්න එක හ්නහෙයි. අෙශ්ය 

හෙ�ොහෙදි එයො�හේ ෙැඩ 

තනියම කරගන්න එයො�ෙ 

පුරුදු කර්න එකත් ඒකට 

අයිතියි. 

අනිත් එක අහේ දරුහෙො 

ගෑනු දරුහෙො වු්ණත් �රි 

පිරිමි දරුහෙො වු්ණත් 

එයො�ො �ැහදනහන අපි දි�ො 

බ�ොහග්න.  ඒ නිසො දරුෙනට 

ජීවිහත් පිළිහෙ� උගනෙන්න 

්නම අමමො විදියට මම 

පිළිහෙ�ට ඉන්න ඕ්න කිය්න 

එක මම තදිනම විේෙොස 

කර්නෙො. 

ඒ නිසො දරුෙනට හ�ොඳම 

අමමො හෙන්න බ�ොහග්න හ�ෝ 

්නැතිෙ, අහේ අඩුෙොඩු අපි 

හිමින �දාගමු. 

මං ආස මහේ අමමො 

පිළිහෙ�ට, �ේස්නට, 

පිරිසිදුෙ හිටියො, එයො 

නිසයි මොත් එහ�ම පුරුදු 

වුහේ කිය�ො මහේ දරුහෙෝ 

කෙදා�රි කිය්නෙට. එදාට 

මට පුළුෙන සතුටින ඇේ 

පියොගන්න.

�ෂිණි මනගමන්ර



කවරෙ� කතාවකවරෙ� කතාව
��ා බාල� රඟපාන ��� �ත්රපටය� 

�ෙයනවා ‘�මා� ��’ �යලා. �� �ය�ෙ� 

�ව���� �ෙ��කාව�. දවස� අ�ධ �යා 

ෙකෙන�ෙග� ��ට �රකතන ඇම�ම� 

එනවා. තම� දවස ෙගවා ��න කරන එකම 

වැෙ� ��ෙ� වැඩසටහන අහන එක �යලා 

ඔ� හ� සංෙ��ව ��ට �යනවා. වචනය� 

ෙදක� කතා කර�න ෙකෙන� නැ�ව, කාලය 

ෙගවා ග�න ��ය� නැ�ව ත�කෙම� 

පා�ෙව� ඉ�න �����ෙ� �� �ව�න 

�ව���� �ෙ�දකෙය�ට තර� කාටව� බෑ 

�යලා මම ෙ���ග�ෙ� ෙ� �ත්රපටෙය�.

අද ‘ධර�’ කවරය සරස�ෙන� 

�ව���� �ෙ��කාව� ��යට ගමන පට� 

අර� �ෙ�ත්ර ��පයකම සා�ථක ෙව�� 

��දර ත��ය�. ඇය අමායා රාජනායක. 

�ව���� ��ෙ� අමතක ෙනාවන ���ම� 

ගැන ඇ�වම ඇය �� උ�තෙ� �ස� මට 

අර ��ාෙ� �ත්රපටය මත� �ෙ�.

“වැ��� �වාෙසක �ව�ෙවන �යා 
ෙකෙන� දවස� මට ෙකා� කළා. �වාෙසට 
ආ� ත�ණ ළමෙය�ට �යලා අෙ� එ�.එ�. 
එෙ� න�බ� එක ෙහායාෙගන�  කතා කෙ�. ඒ 
�යා �ං� ෙ��ෙයා එක� �යාෙගන මම කරන 
වැඩසටහ� අහනව�. ඔ�ෙ� ��ෙ� එකම  
බලාෙපාෙරා��ව මෙ� වැඩසටහන අහන එක 
�යලා ඒ �යා ��වා. අ� �යන එක වචනය� 
තව ෙකෙන�ට ෙකා�චර ව�නවද �යලා එ� 
තම� මම ෙ���ග�ෙ�.”

අෙ� ෙ� කතාබහ ��ධ�ෙ� 

�රකතනෙය� �ණාට ඇය ඔය කතාව 

��ෙ� ෙබාෙහාම සංෙ��ව බවට, අමායාෙ� 

��� හඬ සා�� 

��නා.

“�ව���� 
�ෙ��කාව� 
��යට වැඩ කරන 
එක ෙමානවෙ� 
අ�දැ�ම�ද?” ඒ 

මම ඇයට ෙයා�කළ 

ඊළඟ ප්ර�නය.

“ඒක ෙබාෙහාම 
අ�� අ�දැ�ම�. 
හැබැ� ඒ වෙ�ම 
අ�ෙයාග� වැ��. �පවා�� �ෙ�දන 
කට��වල� අ�ට �� �� එෙ�ම සහාය 
ලැෙබනවා. හැබැ� �ව���� වැඩසටහනක� 
කාලය� කළමනාකරණය කරෙගන හැමෙ�ම 
ත�යම කරග�න ඕෙ�. සමහර ෙවලාවට 
ක�න ෙබා�න එෙහමව� ෙවලාව� නෑ. 
එෙහම ෙවලාවට අ� කර�ෙ� �ක� �ග ��� 
�ං�ව� �ෙ� කරලා �වලා ���ලා කාලා එන 
එක.”

කතාව පට�ග�ෙ� �ව����ෙය� �සා 

ආෙයම� අමායෙ� කතාෙ� �ලට ය�න 

��වා.

“මෙ� ගම බ�ඩාරෙවල. අ�ම� තා�ත� 
ෙද�නම ��ව�. උස� ෙප�� ප�ෙ� �ක 
කාලය� ෙපෟ�ග�ක පාසලක ��ව�ය� 
��යට වැඩ කළා. මම උග�වනෙකාට 

‘�ච�ෙ� කටහඬ හ� ල�සන�’ �යලා �ං� 
ද�ෙවා �යනවා. මෙ� හඬ �ව����යට 
ගැලෙපනවා �යලා ඊට ක��� ෙගාඩ� අය 
�යලා �ෙයනවා. ඉ�� ස�අ�තෙ� කර�න 
වැඩ�� ෙනා��� �සා මම හෙ��ද්ර ජයලා� 
අ�යෙ� හඬ ��� පාසලට �යා. එතැන� 
මට ලංකාෙ� ප්ර��ධ එ�.එ�. නා�කාවකට 
එක� ෙව�න අව�ථාව ලැ�ණා.”

2015 වසෙර ඉඳලා ෙ� ද�වා ඇය 

ලංකාෙ� ප්ර��ධ මා� ආයතන 

��පය��ම �ව���� �ෙ��කාව� 

��යට අ�දැ�� ලබාෙගන �ෙයනවා.

“ඔය අතෙ� 
හඬකැ�ෙ� ����ය� 
��යට වැඩ කර�න� 
අව�ථා ලැ�ණා. 
ෙගාඩ�ම හඬකැ�� 
කෙ� �පවා�� 
දැ���වලට. ෙ��ෙයා 
එෙ� අෙ� හඬ එක 
��සකට �තර� �මා 
ෙවනවා. හැබැ� 
හඬකැ�� ����ය� 
�ණහම අෙ� 
හඬ රෙ�ෙතාෙ� 

හැෙමාටම වෙ� අහ�න ලැෙබනවා.”

ෙ� ෙවනෙකාට ඇය �පවා�� 

�ෙ��කාව� ��යට කට�� කරන 

බව� �ය�න ඕෙ�.

“�දහ� �පවා�� �ෙ��කාව� 
��යට වැඩ කර�න අර� දැ� අ��� 
ෙදක�. ��ම වැඩසටහන කර�� �තට 
දැ�� �ගැ�ම මට කව�ව� අමතක 
ෙව�ෙ� නැහැ. අ� වැඩසටහනට 
ආරාධනා කරන අ��ත�ට එ�න 
ෙව�ෙ� නැ� අව�ථා �ෙයනවා. ඒ 
ෙවලාවට ඉ�� අ�� ෙකෙන� එ�ක 
කතා කර�න �නා� පහ�� �තර ��න� 
ෙව�න ඕෙ�. �පවා�� �ෙ�දනය 
�ය�ෙන� හැම දවසකම අ�� 
අ�ෙයාග එ�ක ඉ�සරහට ය�න 
��ව� ��දර �ෙෂත්රය�.”

�පවා�� �ෙ�දනය ගැන ඇය 

අ�දැ�� ෙබ�ග�ෙ� එෙහම.

�ක කාලයකට �ව���� 

�ෙ�ත්රයට ස��� ඇය දැ� ගම� 

කර�ෙ� ෙවන�ම ගම�මගක. 

ෙලාෙව� එෙක� එ� ෙදයකට ෙව� 

සමත �යන කතාව ඇයට න� වලං� 

නැ� බව �තන ගම� ඇෙ� අ�� ගමන 

ගැන� මම අහලා බැ�වා.

“�ව���� �ෙ��කාව� ��යට වැඩ 
කර�� මම ��ට� මා� ප්රව�ධනය ගැන� 
ඉෙගනග�තා. ඒ ගැන අ�දැ�� ලබාග�තාට 

සමහර ෙවලාවට 
ර� ����� 
�ක� ගෑව� ඇ� 
පදය� හැෙද�න

ඔ�ෙ� ��ෙ� එකම 
බලාෙපාෙරා��ව මෙ� 
වැඩසටහන අහන එක 
�යලා ඒ �යා ��වා. 

අ� �යන එක වචනය� 
තව ෙකෙන�ට ෙකා�චර 
ව�නවද �යලා එ� තම� 

මම ෙ���ග�ෙ�

ර� පාට ����� 
�ක� ගෑව� ඇ� 
ගෑ�ෙය�ට පදය� 
හැෙද�න. ෙගාඩ� 
ර�සා ඇ�ෙ� ඔය 
�ඩෙ� �ෙයනවා

‘සැ�යා’ �ය�ෙ� 
පාෙර� ඇ�ඳලා ග�න 
ෙකෙන� ෙනාෙවන �සා 

��ෙ�ට හ�හම� 
���ෙය� ෙතාරග�න 

කා�තාව� ���ම� 
ෙව�න ඕෙ� 

අමායා රාජනායක

ප�ෙ� මම ‘ට්රය�’ ආයතනෙ� Kites Global 
එ�ක ස�බ�ධ �ණා. ඉ�� ෙමතැ�� මට 
ග�න �ෙයන අ�දැ�� එ�ක ඉ�සරහට 
ෙලා� ගමන� ය�න ��ව� ෙව� �යලා 
��වාස කරනවා.”

අද අමායා �ෙ�ත්ර ��පයකම කැ� 

ෙපෙනන සා�ථක කා�තාව�. හැබැ� 

කා�තාව� ��යට ගමන� ය�� ���ෙය�ට 

වඩා ����ග �ණගැෙහන බව� ඇය 

��ෙ�.

“ර�සාව� කර�� ���ෙය�ට �ත�න 
�ෙය�ෙ� වෘ��ය ��ෙ� සා�ථක කරග�න 
හැ� �තර�. හැබැ� කා�තාවකට එෙහම 
බැහැ. අ�න පළ�න ��ය, කතාබහ කරන 
හැ�, �නාෙවන හැ�� �ත�න  ඕෙ�. ර� 
පාට ����� �ක� ගෑව� ඇ� ගෑ�ෙය�ට 
පදය� හැෙද�න. ෙගාඩ� ර�සා ඇ�ෙ� ඔය 
�ඩෙ� �ෙයනවා. ඒක මට� දැ�ලා �ෙයනවා. 
අ�ක තම�ට ෙනාලැ�� ෙදය� ෙවන 
ෙකෙන�ට ලැෙබනවට අෙ� සමාජෙ� ���� 
කැම� නැහැ. එතෙකාට ඉ�� වචෙන�� හ� 
�ත ���න බලනවා. එෙහම �� ��� න� 
මට� ඕනතර� ෙවලා �ෙයනවා.”

�� ���වලට ෙනාවැ� ඉ�න� �හ�� 

එක� වැඩ කට�� හ�යට කරග�න� 

ඇයට හ�ය� ෙවන ඇෙ� ප�ල ගැන 

ඇෙග� නාහන එක අ�ව�.

“මම �වාහක�. සැ�යා ��ක ෙකා�ෙගාඩ. 
ෙක�ෙය�ම ��ෙවා� ඔ� තම� මෙ� හ�ය. 
සැ�යාෙග� ��ම සහෙයාගය� නැහැ �යලා 
��ෙවන කා�තාව� ඉ�නවා. ��ම ෙකෙන� 
සැ�යව පාෙ� ඉඳලා ඇ�ඳග�ෙ� නැහැ. 

තම�ෙ� ගමනට හ�ය� ෙවන ම��සෙය� 
ෙහායාග�න කා�තාව� ���ම� ෙව�න 

ඕෙ�. ඒ �සා ඒ වග�ම තම�ටම ග�න 
ෙවනවා �යල� මම �ත�ෙ�.”

අෙ� කතාබෙ� අවසානය 

ස��හ� කර�න ෙපරා�ව 

‘ධර�’ �යවන ඔබ ෙව�ෙව� 

වචනය� �ය�න ඇය අමතක 

කෙ� නැහැ.

“ෙගදර වැඩ� කළ� 
ඔ�� එෙ� වැඩ� කළ� 
මම  න� ඒක හ�ම 
ආසාෙව� කරනවා. 
ෙමාකද අකමැ�ෙත� 

ෙස�ව�� ෙහ��ආර�� 

ඡායා�ප - ජග� නානාය�කාර 

ෙදය� කෙළා� �තට �ඩනය� 
දැෙනනවා. ඒ �සා හැමෙ�ම 
ආසාෙව� කැප�ෙම� කර�න 
බල�න. අකමැ� ෙ� ෙනාකර 
ඉ�න. අකමැ� �����ෙග� 
ඈ�ෙව�න. අ�� අයට ආදෙ� 
කර�න ක�� තම�ට ආදෙ� 
කර�න. අ� �ව�ෙව�ෙ� 
ෙබාෙහාම �ක කාලය�ෙ�. 
ඔය �ක කාෙ� ස��� 
සමා�ෙන� �ව�ෙව�න 

�යල� මට අ�� අයට� �ය�න ඕෙ�.”

18 2022 අෙගා�� 24 වන බ��



192022 අෙගා�� 24 වන බ��

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

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

අ

ද මාතෘකාව පැහැ�� කර�න මම 

ෙතාරග�ෙ� �ක කාෙලකට ක�� 

මෙ� ළඟට ආ� �වළකෙ� කතාව�. 

ඒ ��ඳෙ� නළල �වාලෙවලා ෙව�� 

ප�ය� බැඳල� ��ෙ�. සැ�යා ��ෙ� 

ෙබාෙහාම ෙ���ෙය�. ඉ�� ෙද�නව 

දැ�ක හැ�ෙ� සැ�යා ��ඳට පහර�ලව� 

දැ� ��� �සා නළලට ෙමාක�ද �ෙ� 

�යලා ��ඳෙග� මම ඇ�වා

“අ�ල� ෙගදර ��හෙග� �� කාලා.”

��ඳ කතා කර�න ක�� සැ�යා �ක� 

සැෙර� වෙ� උ�තර ��නා. ��ඳ� 

�ස වනලා කාරණාව සනාථ කළා. ප�ෙ�  

සැ�යා අ�වා �කා ��ප� එ�කම 

කතාව �ය�න ග�තා. ඇ�ත න� ග� 

ෙහ� කර�න බැ� �සා මම සැ�යව 

සම�ත ��යට� ��ඳව නෙයා� ��යට� 

හ��ව�න�.

උපෙ�ශනයට එනෙකාට ෙ� ෙදපළ 

�වාහෙවලා අ���ද�ව� නැහැ. ��ඳ 

නෙයා� �ක� �රබැහැර පළාතක ෙකෙන�. 

සම�ත න� ෙකාළඹ පැ�ෙත�. �වාහෙය� 

ප�ෙ� නෙයා�� ෙකාළඹ ප�ං�යට 

ඇ��ලා.

“මම ෙගව� පැ�ෙ� අයව පැ� බැඳෙගන 
ආශ්රය කරන ෙකෙන� ෙනෙම�. ර�සාව කරන 
�සා මට ඒකට ෙවලාව�� නැහැ. ෙමයා අෙ� 
ෙගදර ඇ��ලා මාසය� ෙදක� ය�� අහල 
පහල උද�ය ෙ�රම එ�ක කතාබහ කර�න 
පට�ග�තා.” 

සම�ත කතා කෙ� ෙනා�කා�ෙව�. 

ප�ෙ� ප�ෙ� නෙයා� අහල පහල 

ෙගව�වලට ය�න එ�න එෙහම� 

පට�ග�ත�.

“මම වැඩට යනක� ඉඳලා ෙමයා ෙගද�� 
ප�නවා. ඒ ��� �ෙයා �ෙයා ඉඳලා මම 
එ�න ළං �ණාම ෙගදර එනවා. සමහර�ට 
ෙගදර එ�� ක�න උයල� නැහැ. අ�ක ෙමයා 
ඒ ෙගව�ව�� කෑම එෙහම� කනව�. මට 

න� ලැ�ජ�.”

දවස� සම�ත ��ඳව ෙහාය�න ළඟ 

ෙගදරකට යනෙකාට ඇය ඒ ෙගදර ඉ�� 

භාජන ෙසාදනව�. අහල පහල ෙගව�වල 

උද�යට නෙයා� උද� උපකාර කරන �සා 

අස�වැ�යාට ෙ�ම කර�න ��වට 
ෙ� ��හා ඒකට ඉඩ ෙද�ෙ� නෑ

දවස� සම�ත 
��ඳව ෙහායාෙගන 

අස�වැ� 
ෙගදරකට ය��, 
ඇය ඒ ෙගදර 
ඉ�� භාජන 

වගය� ෙහාදනව�

ඕප�ප ෙහායන 
සහ වැ��ර කතා 
කර�න කැම� 
කා�තාව�ෙ� 

ළඟ ෙහාඳ 
ග��ණය�� 

�ෙයනවා. ඒ තම� 
ක�සරකම

ඒ අය� ඇය එනවට හ� කැම�� �යල� 

සැ�යා ��ෙ�. ෙගව� ගාෙ� ��� තම�ට 

ලැ�ජ කර�න එපා �යලා කට කැෙඩනක� 

��ව� ��ඳ ෙනෙම�� ඒක කනකට 

ග�ෙ�.

ෙ� මෑත දවසක නෙයා� අ�ල� ෙගදරක 

ඉ�න ෙවලාවක ඒ ෙගදර අ�-සැ�ෙයා අතර 

බ��බ��ම� ෙවලා ෙද�නා ගහෙගන. 

ඉ�� ඒ ෙද�නෙ� ව�ය ෙ�ර�න ඇය ඒ 

මැදට පැනලා. ප�ෙ� ඒ ෙගදර ම��සයා 

ෙකා�ස� අරෙගන නෙයා�ෙ� ඔ�ව 

පැෙල�නම ගහලා. ෙ� ගැන �ල� සම�තට 

ෙබා� ��ව� ප්ර�න අහ�� අහ�� 

නෙයා�ට ඇ�ත ෙනා�යා බැ�ෙවලා. ඔය 

���ෙම� ප�ෙ� තම� සම�ත නෙයා�ව 

උපෙ�ශනයට ෙයා� කර�න �තලා 

�ෙය�ෙ�.

අස�වැ�යාට ෙ�ම කර�න �යලා ෙ��� 

වහ�ෙ�� �යලා �ෙයනවෙ�. ෙමාකද 

කරදරය� �� ෙවලාවට �ර ඉ�න නෑය�ට 

ක�� අෙ� උද�වට එ�ෙ� අස�වැ�ෙයා. 

හැබැ� පැ�බැඳෙගන අනව� ��හට 

අහල පහල ෙගව�වලට යන එෙක� 

නෙයා�ට ඇ��ණාට� වඩා සං��ණ 

ප්ර�න ඇ� ෙව�න ��ව�. අ�ක ඒක ඒ 

ෙගව�වල උද�යෙ� ෙපෟ�ග�ක�වයට� 

බාධාව�ෙ�.

ෙගාඩ� අය ඔෙහාම ��� කර�ෙ� 

ඕපා�ප �ෙයාන එක. නැ�ත� ෙ� ෙගදර 

ෙ� අහෙගන ��� එහා ෙගදරට �යන 

එක �ෙනා�ංෙ� කරග�� බවල��� 

ඉ�නවා. �ඳ ළඟ සංගමය වෙ� ඔෙහාම 

එක තැනකට එක� �ණාම ඉ�� ෙගාඩ� 

ෙවලාවට කර�ෙ� ඊෙ� � බැ�ව 

ෙට�නා�ෙ� ��තර ෙහා ෙවනය� 

ෙදය� �යව �යවා කාලය කන එක. ඔය 

��යට අ��ෙ� ඕප�ප කතා කරන එෙක� 

තම�ටව� අ��ටව� ෙසත� ෙව�ෙ� 

නෑෙ�. ඒ �සා ඒ කාලය තම�ෙ� සහ 

ප�ෙ� යහපතට ෙයාදවග�න ��ව� 

�යන එක� අ� �ය�ෙ�.

ෙ� ෙලාෙ� හැම ම��සෙය�ම �යට 

�ය� ෙහාඳ ෙහා නරක නැහැ. සාමා�ෙය� 

ඕපා�ප ෙහායන �ක� වැ��ර කතාබහ 

කර�න කැම� කා�තාව�ෙ� මම දැකලා 

�ෙයන ෙපා� ල�ෂණය� තම� ඔ�� හ�ම 

ක�සර�. ඉ�� ඕනම ෙකෙන�ෙ� අ�පා� 

හ�ෙගන ශ�තා ම� කරග�න අත ෙදන 

එක තම� උපෙ�ශනෙ� අර�ණ.

සැ�යා ��යාවට �යාම ක�මැ� �සා 

අහල පහල උද�ය එ�ක �ක� කතා 

කර කර ඉ�න යනවා �යල� නෙයා�� 

��ෙ�. ඉ�� සැ�යා ��යාවට �යහම 

ක�මැ�කම ය�න� එ�ක ඇයට කර�න 

��ව� ෙ�ව� ��පය�ම මම ෙයාජනා 

කළා. එක� �ං�වට �වයං ��යාව� 

පට�ග�න එක. නැ�ත� ව�ෙ� ගහ� 

ෙකාළ� �ටවන එක.

ප�ෙ� නෙයා� සම�තෙග� උද� ඇ�ව 

��� කවර අලව�න පට�ග�තා. ඒ වෙ�ම 

එ�� ඇයට  සැල�ය �� �දල� ලැෙබන 

බව� ප�ෙ� ඇය මා� එ�ක ��වා. ඉ�� 

අස�වැ� ෙගව�වලට ය�න ��ෙව�� 

කා�තාව� න� ෙම�චරක� අහල පහල 

ෙගව�වල ගෑ� උද�ය එ�ක එක�ෙවලා 

අ��ෙ� ඕපා�ප �ෙය�වා න� ඒ කාලෙය� 

��වට හ�  �වයං ��යාව� පට�ග�න. 

��ව�න� ඒ වැෙ�ට ඒ අයව� එ�කා� 

කරග�න. ෙ� වෙ� අමා� කාෙලක ෙගදර 

ආ��ෙ� ස� කරග�න සැ�යට හ�ය� 

ෙව�න ��ව� න� ඒක තම� ෙ� ෙවලාෙ� 

��ඳකට කර�න ��ව� ෙලා�ම ෙ�.
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පාසල් ගමන අවසානයටම නනානගාස් 

අතරමඟදී ඉනගනීමට ආයුන�ෝවන් කියද්දී 

වුවත් එරන්දිනේ හිනත් ලස්සන හීනයක් 

දිගහැනරමින් තිබුණි. ඒ ලද අධ්ාපනයට 

සරිලන රැකියාවක් නසායානගන, විවාහ වී 

දරුවන් සමඟ නගවන සුන්දර ජීවිතයක් 

ගැනයි. 

එරන්දි හැදුනේ සාමාන්ය පවුලකය. 

නංගීත්, අමමා හා තාත්තාත් සමඟ 

මානකාළ වූ නිවනස් සැපත් වැඩිපුර නැති 

දුකත් වැඩිපුර නැති ජීවිතයක් ඔවුහු 

නගවූහ. එරන්දිනේ පියා නපදනේරුනවකි. 

අමමා ළඟම වූ ඇඟලුම කමහලක රැකියාව 

කළාය. එරන්දි ඉනගනුම අවසන් කරනවිටත් 

නැගනිය සිටිනේ පාසල් යමිනි.

පසුව ඇය බියගම ආනයෝජන ප්රවේ්ධන 

කලාපනේ නපෞද්ගලික ආයතනයක 

රැකියාවක් පහසුනවන් නසායාගත්තාය. 

ඒ 2014 වසනේය. වැඩිකල් නනානගාසින් 

එරන්දිට ජීවිතනේ ඉරණමකරුද ඒ 

ආයතනනයන්ම හමුවුනේය. ඔහු සුරංජිත් 

මධුෂාන් ය. ඔවුන්නේ ආදරය අවුරුද්දක 

කාලයක් පුරා ඔවුන්නේ ජීවිත සුන්දර 

කරමින් ගලා ගිනේය.

“අපේ සම්බනපධෙට පෙවල් පෙපෙන්ම 
ආශිරවවාෙය ලැබුණවා. යවාළුපවලවා අවුරුදෙෙට 
පසපස ඒ කියනපන 2017දී අපි ෙසවාෙ 
්බැනදා. එයවාපේ ්මල්වවාපන ්මහපෙෙර 

පිටිපසපසන අපේ පේ හෙන්න පටන අරන 
අපි පෙන්නවා පව්න්ම කුලී පෙෙරෙ අලුත් 
ජීවිපත් පටනෙත්්වා. වැඩ ෙරමින හිටපු 
ආය්්නපේ රැකියවාවලින පෙන්න්ම අයින 
වුණවා. එයවා කිරි්බත්පෙවාඩ තිලෙවරධේන එපේ 
පවළඳ සහවායෙපයේ හැටියටත්, ්මං ්මවාපෙවාළ 
සුපිරි පවළඳසැළෙ පවළඳ සහවායිෙවාවේ 
පලසත් අලුප්න රැකියවා පටනෙත්්වා. 
අවුරුදු පෙෙේ ය්නෙල් හි්වා්ම්වා්ම අපි 
්බප්බේ හේන එෙත් ෙල් ෙැම්මවා. හැ්බැයි ඒ 
කිසි්ම ප්බපහ්ේ පවාවිච්චි ප්නවාෙර.”

විවාහනයන් වසර නදකකට පසු ඔවුන් 

දරුනවකු හැදීනම උවමනානවන් පසුවූවත් 

ඒ �ලානපානරාත්තුව ඉටුවන දවස ඈතට 

ගිනේය. ඒ නිසා එරන්දි හා සුරංජිත් 

වවද්යවරුන්නේ පිහිට පතන්නට වූහ. 

ඒ ප්රතිකාර අතරතුනේ වසර එකහමාරක් 

පමණ නගවිණි. 

ඒ නකානරෝනාව හිස ඔසවා දරුණු 

නලස පැතිරගිය කාලයයි. නිනරෝ්ධායන 

ඇඳිරිනීතිය නිසා සුරංජිත්නේ රැකියා 

ස්්ානනයත් වැඩ නැති වුනේය. අතමිට 

මුදල්ද හිඟ වූ ඒ කාලනේ හදිසිනේම එරන්දි 

තුළ ඇතිවූ නරෝග ලක්ෂණයක් පරීක්ෂා 

කිරීනමන් අනතුරුව ඔවුන් නදනදනාටම 

අසන්නට ලැබුනේ ජීවිනත් කවදාවත් 

අසන්නට �ලානපානරාත්තු නනාවූ නදයකි. 

ඒ එරන්දි ගැබනගළ පිළිකාවකට නගාදුරු 

වී ඇති �වත්, එය විශාල නලස පැතිරී ඇති 

නිසා මහරගම අනේක්ෂා නරෝහලින් ඊට 

ප්රතිකාර කළ යුතු �වත්ය.

“පෙවාපරෝ්නවා ෙවාපල් ්්මයි ඔපපරෂන එෙ 
ෙපේ. ඒෙ ෙරන්න හරි්ම අ්මවාරු ඔපපරෂන 
එෙේ. මුත්වා ්බට, පල් ්බට දාලවා ්බපේ උඩ 
ඉඳලවා පහලට පලවාකු ෙැපු්මේ ෙරලවා ෙටු 
ෙහලවා උනපන. අම්මවා ළඟ හිටපු එෙ 
්්මයි එේම සැ්නසී්ම වුපේ. සතියෙට 
පසපස අම්මවා හිටපු ්මහපෙෙරට ආවවා. 
තුවවාල පහවාඳපවලවා ්මවාසයෙට වි්ර පසපස 
කීප්මෝප්රපි පටනෙත්්වා. පස ව්වාවේ 
කීප්මෝප්රපි දුන්නවා. ඊටපසපස ෙවස 
විසිපහේ ෙරනට් එෙ ඇල්ලුවවා. පම පදවල් 
පව්නපෙවාට ්මපෙ ඇපේ ශේතිය ්නැති වුණවා. 
්මපෙ රූපේ පව්නස වුණවා. ඉණ ෙවාවට දිෙට 
තිබ්බ ලසස්න පෙවාේපේ ෙැලපවන්න ෙත්් 
හිනදා පෙවාට්ම ෙරලවා ෙපලවා ෙැම්මවා. ඒත් 
අනති්මට ෙැලවිලවා ගිහින ඔලුපව පෙවාේපඩ 
්නැති්ම වුණවා. පම පදවල් පවදදි අපි 

පෙන්නට්ම අවුරුදු විසිපහයි.”

අවුරුදු එකහමාරක් තිස්නස් 

එරන්දි ගැබනගළ පිළිකා මාරයානගන් 

ගැලනවන්නට ඒ අයුරින් ප්රතිකාර ලැබුවාය. 

ඇය විකිරණ ප්රතිකාර ල�ා අවසන් කනේ 

පසුගිය මාේතු මාසනේය.

ශාරීරික අපහසුතා තිබුණද ඇය දැන් 

යළි ජීවිතය ප්රකෘති තත්ත්වයට නගන 

එන්නට උත්සාහ දරමින් සිටින්නීය.

“ෙරනට් එෙ ඇඟට ඇල්ලුවවා්ම ඒ අ්මවාරුව 
අවුරුදෙේවත් තිපය්නවලු. ්මපෙ පෙවාේපේ 
ෙැන ආපයත් වැවීපේන එ්නවවා. ස්මහර 
පවලවාවට ්මං ්නිය්ම ෙල්ප්නවා ෙර්නවවා ්මට 
ප්මවාෙදෙ පම වුපේ කියලවා. අපිට පෙවන්න 
තිබ්බ ලසස්න ජීවිපත් පම ්රම අඩු වයසින 
ප්මපහ්ම වුපේ ඇයි කියලවා හිප්්නපෙවාට 
ඇත්්ට්ම ්මට ඇපේනවවා. හැ්බැයි 
ඔපපරෂන එපෙන ්මපේ ෙර්වාෂයවත්, 

නංගිගේ ‘රත්තරං’ 
මගේ හි්ත ගවනස් කළා

ඩිම්බපෙෝෂවත් ඉවත් ෙරලවා ්නෑ. ඒවට 
පිළිෙවාව ගිහින ්නෑ කියලවා පඩවාේටර කිවවවා. 
ඒ නිසවා පම ප්රතිෙවාර ්නවත්්ලවා ටිෙ ෙවාලයේ 
ගියවා්ම ්බප්බේ හෙන්න පුළුවන කියලයි 
පඩවාේටර කිවපව. හැ්බැයි ්මං ෙැේෙවා 
්මං ඉන්නැදදි පිළිෙවාව පහවාඳ ෙරපේන 
ගිය ස්මහර අම්මලවා ්ව අවුරුදු හය 
හ්ෙට පසපස පිළිෙවාව ්මතුවුණවා කියලවා 
ප්රතිෙවාරවලට ආවවා. ්මටත් ්බයයි. ්බප්බේ 
හෙලවා එයවා පපවාඩි්ම වයපස ්මට ආපයත් 
පිළිෙවාව ්මතුපවයි කියලවා. එ්පෙවාට ්මට 
ප්මවා්නවාහරි වුපණවාත් එයවා පව. ්මහත්්යවා 
කියනප්නත් ඒේමයි.”

ඒ නිසා එරන්දි දරුනවකු හැදීම ගැන 

තවමත් නිශ්චිත තීරණයකට එළඹ නැත. 

කිනලෝ හැටපහක සීමානේ තිබූ ඇනේ �ර 

දැන් කිනලෝ හතළිස්නදකක් වී ඇත. ශරීරය 

නස්ම හිතත් සැහැල්ලුනවන් ත�ාගැනීමට 

දැන් දැන් හිතාමතා ඇය සැරනසන්නීය.   

“ෙැන ්නංගිත් රසසවාවේ ෙර්නවවා. උපදට 
පම පෙෙර ඔේපෙවා්මලයි ්මහත්්යයි 
වැඩවලට ගියවා්ම ්මං ්නිය්ම පෙෙර. 
එ්පෙවාට පනෙ පනෙ පද ්ම්ේපවලවා ්මට 
හරියට ඇපේනවවා. ෙල්ප්නවා ෙර්නවවා. 
ෙවසේ ්මං ඒ මූේ එපේ ඉන්නපෙවාට අපේ 
්නැනෙලවාපේ පෙෙරින ්මපේ හි්ට සතුටේ 
එ්න විදිපේ වච්න ටිෙේ ඇහුණවා. ්නැනෙලවාපෙ 
පෙෙර ඉන්න ්බල්ලවා ‘ටවාසන’. ඒත් පෙෙර 
අය එයවාට ේවා ෙරනප්න ‘රත්්රං’ කියලවා. 
්නැනෙපෙ දුව රත්්රං හුර්ල් ෙර්න හැටි, 
ෙෑ්ම ටිෙ ෙව්න හැටි ්මට ඇහුණවා. ඒ 
පවපල් ්මට හිතුණවා ඒ ්නංගි ඒ ්බවවවාපෙන 
පෙවායි්රම හි් සතුටු ෙරෙන්නවෙ කියලවා. 
්මටත් ආස හිතුණවා ්බලු පැටිපයේ හෙන්න. 
පෙෙර අයට කිවවත් කිසි පෙප්නේ ෙැ්මති 
වුපේ ්නෑ ්මං ්බලු පැටිපයේ හේනවටවත්, 
පේනත් පෙන්නවත්.”

ඒත් එරන්දි ඇනේ උත්සාහය අත්හනල් 

නැත. ඇය දිගින් දිගටම �ලු පැටිනයකුනේ 

අවශ්යතාවය නගදර අයට කියා සිටියාය. 

ඒ අතරතුනේ නිවසට ආසන්නනේ 

නිවසක පදිංචියට ආ තරුණ පවුනල් 

පිරිමි ළමයානගන් එරන්දි �ලුපැටිනයක් 

නසායාගන්නට උදේ ඉල්ලුවාය. ඒ අනුව 

ඇයට �ලු පැටිනයකු ඉල්ලා ගතහැකි 

නිවසක් ඔහු නසායා දුන්නන්ය.

“එපහ්ම වුණත් ෙවුරුත් ්මට ්බලු පැටියවා 
එපහන පේනත් පෙන්න උ්නනදු වුපේ ්නෑ. 
පවසේ පපෝය ෙවපස ්මහත්්යවා පෙෙර 
හිටියවා. එයවාට කිවවවා ්මං ්බලු පැටියවා පේමුෙ 
කියලවා. පෙපවාරේ වි්ර කිවව්ම හවා කියලවා අපි 
ගිහින එයවාව පේනවාවවා. හරි හුර්ල්. ්මං ්න්ම 
දුනප්න ‘වූෆි’ කියලවා. මුලින එයවා ්මපේ ළඟට 
ෙන්නවට පෙෙර අය ෙැ්මති වුපේ ්නෑ. ඒත් 
ෙැන වූෆි ඉනප්න ්මපෙ ෙවා්මපර. නිදාෙනප්න 
්මපේ ඇඳ යට. අම්මවා එයවාව නි්ර ්නවාවලවා 
අ්පය පහෝේනවවා ්මට විෂබීජ යයි කියලවා.”

එරන්දි දැන් තනිවූ විට අඬන්නන් නැත. 

කල්පනා කරන්නන්ද නැත. ඇයට දැන් කතා 

කරන්නට, හිනානවන්නට, දුක න�දාගන්නට 

පුංචි වුණත් යහළුනවක් සිටියි. 

“වූෆි හිනදා ්මං ෙැන ඉනප්න හුඟේ 
සතුපටන. ඇත්්ට්ම එයවාපෙ හුර්ල් වැඩත් 
එේෙ ්මට ෙවස පෙපව්නවවා ෙැප්නනප්න ්නෑ. 
පමත් ෙරු පැටිපයේ. ේවා ෙරන්න ්බැරි එෙ 
වි්රයි තිපයනප්න.”

එරන්දි නසනනහස පුරවාගත් හදවතින් 

කීවාය.  

තුවාල ග�ාඳගවලා මාසයකට වි්තර පස්ගස කීගමෝග්තරපි 
පටන�ත්තා. පස් ව්තාවක් කීගමෝග්තරපි දුනනා. ඊටපස්ගස 

දවස් විසිප�ක් කරනට් එක ඇල්ලුවා. ගේ ගේවල් 
ගවනගකාට මග� ඇගේ ශක්තිය නැති වුණා. මග� රූගේ 
ගවනස් වුණා. ඉණ �ාවට දි�ට තිබබ ලස්සන ගකාණගඩේ 
�ැලගවනන �ත්ත හිනදා ගකාටම කරලා කපලා දැේමා

බියංකා නානායක්කාර
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ෙපා� �තා මට ඉ�මනට 
ඔයාව හ�බෙව�න ඕන 

ලබන ස�යට...

ෙ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

�

ෙ� ෙබාෙහා ෙ� 

සැ�සැ�වද ෙ��ක 

ෙසෙනෙහලතා 

මැ�ෙ�ට කතා 

කෙ� ස���වය. ඔ�ෙ� ඒ 

කටහඬ ඇෙස�� ෙසෙනෙහලතා 

මැ�ෙ�ෙ� ෙන� ෙත� �ෙ�ය. 

උෙ� පට� ��� �ඳ� �ඳ�ම 

ද�ෙ� ඈ පම�. ච���ට 

ෙකාළඹ එ�නට ��ක අ�තාලම 

��නට තම�� හ��ක�ෙව� 

� බව ඇයට අමතක නැත. 

ෙසාෙහා�රා ���ම ඇය ��ට 

ෙයාජනා කළ දවෙ� ඊට එකඟ 

ෙනා�ණා න� අද ඔ�ට �දහස 

නැ�ව�ෙ� නැත. �� හා 

�දහෙ� කතා කර�නට ඕනෑ 

�සාම ඇය �රකතනය කන 

තබාෙගනම ඉඳ �� තැ�� 

නැ�ට ��යාය.

“නැ�ද�ෙ�... ඔයා කතා 
කරලා මට� �ක� ෙද�න. මට� 
ෙ��කට කතා කර�න ඕන...”

ච��� � ෙදය ඇම�ෙ� 

එහා ෙකාණ �� ෙ��කට 

ඇ�ණ� නෑ�ණා ෙ�ම ��ෙ�ය. 

ෙසෙනෙහලතා මැ�ෙ� කෑම 

කාමරෙ� � ��ව� ඇද 

ඉඳග�ෙ� �� හා �දහෙ� කතා 

කර�නට�.

“ෙමාක�ද ෙ� ෙව�ෙ� අ�මා..? 
ෙ� ෙ�ව� අ�ම� දැනෙගනද 
ෙව�ෙන �යලා මට �ය�න..?”

w jirhs
83 ෙකාටස

�යංකා නානාය�කාර �ය�

Tnf.a iskakùug
hk rka NdKav 

meñK fírd § jeäu
ñ,g .kq ,efí'

Wlia r;a;rka

^Èjhsk mqrd fiajdj&

071 693 8109

Tn úúO wdrjq,a ksid mSvd úÈkjdo@
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අ�මාට �යා නැ� බව අ�මාෙ� 

කතාෙව� ඔ�ට හැ�ෙ�ය.

“ඔ�. මට ය�න �යලා 
හ� �ෙය�ෙ� එ�චර�. �� 
��ධෙව� අ�ෙ� �� ෙකෙන�ට 
මං ඉ�න ෙගදර �ෙයන තැන 
න� දැනග�න ඉඩ �ය�න එපා. 
අ�මට මං එෙහම ��ෙ�, ඒ ගැන 
ද�ෙ� අ�මා �තර� ��ද�...”

“එෙහම ෙව�ෙන නෑ ෙපා� 
�තා...”

“මං කාටව� කරදරය� 
කර�ෙන නෑ. අ�ප��ෙග �� 
ෙදය� ග�න බලාෙපාෙරා��ව�� 
නෑ. ඒ� අ�යා...? මට ෙ�ෙර�ෙන 
නෑ. මං එයාෙ� ෙ�ව� ප�ෙස 
�ව�ෙන නෑෙ� අ�මා...”

ෙ� �ය�ල ප�පස ඉ�ෙ� 

ෙ�නක බවට සැකෙය� ෙ��ක 

��ෙ�ය. ඒ වචනවල �ෙ� ඒ 

සැකය�.

“ද�ෙන නෑෙන �ෙ�... මං 
අ�යෙග� අහ�න�. �තා 
එතෙකාට ෙකාළඹ එ�ෙන කව�ද?”

“තව දව� ෙදක �න� ඉඳලා 

ෙ��ක ෙකාතර� ස��� 

ෙව�නට හැ�ව� අහ�නට 

උවමනා ෙදය ෙක��ම 

ෙසෙනෙහලතා මැ�ෙ�ෙග� 

ඇ�ෙ�ය.

“මං ද�ෙන ෙකාෙහාමද �ෙ�? 
ෙ� ළමයා ඔෙහාම වැඩ� කර�න 
�ෙ� �ය� ඉ�නවා ��වට 
ඔ�චර ඉ�මනට සැෙලා� එක� 
පට�ග�තා �යලා ද�ෙන ඊෙය 
හවස. අද උෙ� තම� ද�ෙන 
ඒක� පට� අර� �ෙය�ෙන 
ඔයාෙග සා��ව ළඟ �යලා...”

ෙ��කට අ�මා ගැන �ක 

���. සමහර�ට ඈ �ය�ෙ� 

ඇ�තම� �යා ඔ� �ත 

��ෙ�ය. ෙකාට ක�සමට 

�රාවරණය � ඇ� ක�ෙ� 

ම��ෙව� ��යට ��� 

දැෙන�� අ�ෙ� ෙනාෙපෙනන 

ම��වා ඔ� අ�ෙල� තලා 

දැ�ෙ�ය. අ�මාෙ� කතාව 

කන වැෙට�� ළඟ ගසක වැ� 

බ���ෙච� කෑගසන හඬද ඔ�ට 

ඇ�ෙ�ය. සමහර�ට ඒ ඔ�ෙ� 

කතා හඬට �ය� ව�නට ඇතැ� 

ෙ��කෙ� �ත �ෙ�ය.

“�තා ෙකාෙහද දැ� ඉ�ෙ�..?”
“මාතෙ�...”
“අර දවස� ආවා ��ව 

යා�වෙග ෙගදරද?”
ෙ��කෙ� �තට සැන��ල� 

දැ�ෙ�ය. ච��� අංජනා ගැන 

එනවා අ�ෙම. මට ච��� ඉ�න 
තැනකව� ඉ�න �ෙත�ෙන නෑ. 
එෙහ� එෙ� ඔය සා��ෙ� මං වැඩ 
කර�ෙන ෙකාෙහාමද?”

“එෙහම� �යලා සා��ව 
වහ�න එපා ද�ෙවා... 
අමා�ෙව� ෙගාඩ�ෙගන එන 
��න� එකෙ�...”

ෙසෙනෙහලතා �ෙ� 

��ෙසාපෙය�. 

“ක��� ��� මං මෙ� ෙ�ව� 
නැ� කරග�ෙන නෑ අ�මා. මං 
ෙ� ෙ�ව� �නාග�ෙ� මෙ� 
උ�සාහෙය� �ස� ක��� 
උද� කරලා ෙනෙ�ෙ�. අ�මා 
මට ෙගදර� අර� ෙනා��නා 
න� මං ෙකාෙහාමහ� ඔය තර� 
ෙලා� ෙනා�ණ� ෙගදර�� ග�න 
��ෙ�...”

“මං ද�නවා. ඔයා ෙකාෙහාම� 
අ�යට වඩා ෙවන� �යලා...”

අංජනාෙ� අ�ප��ෙ� කහ 

�සා ���වට �� ක�ෙ� 

දැව�ෙ�ය. �වෙ� ෙකෙන� 

�යා �ව�ෙදා ෙකා�ලා 

ෙ��කෙ� ��ප�ල උ�� 

��ග�ෙ�ය. 

“ෙපා� �තා. මට ඔයාව 
හ�බෙව�න ඕන. ඉ�මනට.”

“ඇ� අ�මා..?”
“මං ඔයාව දැ�ෙක නෑ 

කාෙල��. මට ඔයා ගැන �ක�. 
ඉ�සර න� මං ස�යකට වතාව� 
හ� ඔයාට කෑම� හ�ෙගන ඔයා 
බල�න ආවා.”

“ආෙපා... දැ� න� එ�න එපා 
ආෙ�. අරය� එ� ප�ෙස�. මට 
ඇ�ණා අ�මට ��වා ෙ�ද කතා 
කරලා එයාට� ෙද�න �යලා. මට 
එයා එ�ක කතා කර�න ෙදය� 
නෑ අ�මා.”

ෙසෙනෙහලතා මැ�ෙ� 

��ව� ෙනා�යා �හඬව ��ෙ� 

ඇ�තටම ඇයට �ය�නට 

ෙදය� නැ� �සාය. 

“අ�මට ��ව� න� වැඩ� 

කර�න ච��� ඔෙ� ඉ�න 
එෙ�...”

“ෙමාක�ද �තා..?”
“අ�යා ච��� ප�ෙස�ම� 

�යලා ෙකා�ෙලා ෙද�නා මට 
��වා. ��ව�න� ෙමානවාහ� 
කරලා අ�යව ච���ට ෙජා� 
කර�න. මං ෙමාකද මෙග අ�යා 
ෙමාකද..?”

ෙබාෙහා ෙ�ලාවකට 

ප� ෙ��ක සැහැ��ෙව� 

�නා�ෙ�ය. ඔ�ෙ� �නාහඬ 

ඇ�� ෙසෙනෙහලතා 

මැ�ෙ�ෙ� ෙදෙතාෙ�� 

�නාව� ඇ�ෙ�ය. 

“ඒ වැෙ� හ�ය�ෙන නෑ.”
“ඇ�?”
“මාමා අ�යට කැම� 

නෑ. අ�යට ෙනෙ�, එයාෙග 
හැ���වලට...”

“එෙහන� මා� අ�යා වෙ� 
ෙව�න ඕන. මාමලාට �ලට 
ඔ�ෙකාටම මාව� එපාෙව�.”

ෙ��ක ආෙය� �නාෙස�� 

�ෙ� ���වට �යා 

ෙසෙනෙහලතා මැ�ෙ� 

දැන��යාය. ඒ �සා ඒ කතාව 

ඇය ගණ�ග� බව� ෙප��ෙ� 

නැත. 

“ෙකා දැ� අ�යා..?”
“හවස ලෑ��ෙවලා එ�යට 

�යා. තාම නෑ. ඔය ගමන එ�ෙන 
� ෙ�ළහ� ප�ෙවලා.”

ෙසෙනෙහලතා මැ�ෙ�ෙ� 

��ෙ� බර දැ�ෙ� ෙ��කෙ� 

ප�වට�. ඔ� ඒ �සා අ�යා 

ගැන මාතෘකාව ෙවන� කර�නට 

��ෙ�ය.

“නැ�ද�ෙ�...”
ච��� කන ළ�� ෙ� කළ 

කෑගැ�ම ෙ��කට� අ�ෙ�ය. 

“ෙමාකද මැ�ෙක 
කෑගහ�ෙන?”

“නැ�ද�ෙ�... අර �� එෙ� 
ෙ�නක අ�යා ගැන ��� එක� 
යනවා. අර බල�නෙකා.”

ඈ ��ෙ� ෙහාඳටම �ය� 

බව ෙ��කට හැ�ෙ�ය. ඔ� 

අ�මාට කතා කළ� ඉ�ප� 

අ�මාෙ� හඬ�ද ඇ�ෙ� නැත. 

ෙ��ක ඇම�ම �ස�� කර දමා 

ආෙය� අ�මාෙ� �රකතනයට 

ඇම�ම� ග�ෙ�ය.
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�ෙ� 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��

‘වන�තෙ� අඩ�ය මැද �මාෙ�

�ර�තෙ� ම� ගවස� ෙදෙ�ෙ�

අඬා ක�� �� ��ව�ට ආෙ�

�ය� �� අඩ�ය මැද �මාෙ�’

ෙ� ලංකාෙ� ප්රකට ක�වරෙය� ෙව�� 

ෙනාම� ��පාල මහ�තයා ��ව ෙ�ර�� 

ක�ය�. බල�නෙකා ෙතාර�න ��ව�ද 

�යලා.

‘ෙ�ෙපාට� ලවා ෙයා� තද කර�� ග��

වස �ස කවා ෙ�ෙත� න�මා ග��

උනා වරල අ�ෙව� ෙ�ළා ග��

�යට ෙනාෙව� ��ලට �යලා ග��’

ෙ� ෙ�ර��ෙල� �යැෙව�ෙ� ��� ගහ 

ගැන. හැබැ� ��� �මාෙ�ට �තර� 

ෙනෙ� ලංකාෙව� �ලභ, ෙබාෙහාම ��ඝ 

ඉ�හාසයකට උ�මක� �යන ගහ�. 

ඉ��යාව, තා�ල�තය, බං�ලාෙ�ශය 

වෙ� රටවල� ඒ කාෙ� ඉඳලම ��� 

ග� ��බ�. බැ� බැ�මට ��� ගෙ� 

ප්රෙයාජනය� ෙහායාග�න බැහැෙ�. 

ඉ�� ඒ රටවල උද�ය ��� ගහ 

ඉරලා දරවලට� පා��� කෙ�. හැබැ� 

අෙ� ��� ��ෙතා ඊට වඩා ෙබාෙහාම 

���ම�. ඒ අය ��� ගෙ� මල මැදලා 

ඒෙක� වෑෙහන ව�ර අරෙගන පැ�, 

හ��, රා වෙ� ෙ� හදලා. ඔ�� ��� 

හැ���ෙ� ‘රස��බා’ �යල�. ඒෙ� 

ෙ��ම රස සඟවාෙගන ඉ�න ගස �යන 

එක�. ඉ�� අදට� ��ෙල� කරන 

හැම ��පාදනය�ම ලංකාෙ� අ�ට 

ආෙ��ක�.

��ගැ�� ර���ෙවා එළාර රජ�මා 

එ�ක ��ත�ර අ��ම සටන අහවර 

කළාට ප�ෙ� ෙසබ��ෙ� �වාලවලට 

��� පැ�ෙය� හ�� කැ�� �යලා 

බැ�ද�ෙ�. ��� �ය�ෙ� ඒ තර� 

ඖෂ�ය �ණය� �ෙයන ෙදය�. �වයං 

��යා ��ෙය� අද අ� කතා කර�ෙ� 

��� හ�� හදන හැ�. �සරෙ�ට, ඔස� 

ෙ�දනාවට, කැ�ස ෙහ����සාවට �යා� 

ෙබෙහත� තම� ��� හ��.

��� හ�� ඉ�සර රජව��ෙ� රාජ 

ෙභාජෙ� ෙකාටස��. උඩට උ��ය� 

බැඳලා පයට පාවඩ� �ලා ර�තරං 

භාජනවල රජව��ට හ�� හදන හැ� 

පරණ වංශ කතාවල පවා සඳහ�.

823 � එ�ව�� බා�� �යන ආ��කාරයා 

ලංකාවට �� ෙගනාවා. උ�නැෙ� 

�ංහලය�ෙ� �වට �� �� කර�න 

ක�� ෙබ�ම�, රණවරා, ෙපා�පලා වෙ� 

ෙ� එ�ක ��� හ�� කෑ�ල� කන එක 

�ංහලය�ෙ� �න ච�යාෙ� ෙකාටස��. 

ඒ කාෙ�  ��ප� ෙපාස� හැම ෙගදරකම 

��� හ�� හැෙදනව�.

ඒ කාෙ� �තර� ෙනෙම� ෙ� කාෙ�� 

��� හ�රට ෙප� කරන අය ඉ�නවා. ඒ 

�සා ��� හ��වලට ෙ��ය වශෙය� 

�තර� ෙනෙ� �ෙ��ය වශෙය�� 

ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයනවා. හැබැ� වැෙ� 

�ය�ෙ� සමහ� ��� හ�� �යලා 

��ව�� හ�� හදලා ��ණනවා. ඒක 

��� හ�� ක�මා�තයට ම� පහර� 

�යල� ෙ��ය ආහාර ස�බ�ධ ��ව� � 

�ය�ෙ�. තම�ෙ� හෘද සා��යට අවංක 

ෙවන තරමට �ාපාරය� ��� කරග�න 

පහ�� �යන එක න� මතක �යාග�න 

ඕෙ�ම ෙදය�.

හ� එෙහන�  ��� හ�� �ාපාරෙය� 

��ෙ� හ�� තර�ම රසව� ෙ�වා �යලා 

ප්රා�ථනා කරලම  අ� වැෙ� පට�ග�. 

��� මල මැදලා ග�න ෙත��ෙය� ��� 

පැ� හදනවා. ඒ පැ�ව�� තම� ��� 

හ�� හද�ෙ�. ඉ�� වැදග�ම ෙ� �යම 

��� පැ� ෙතාරග�න එක. ��� පැ� 

ග�නෙකාට ඒවෙ� ��� අගය මැනග�න 

��ව� න� වඩා� ෙහාඳ�. සාමා�ෙය� 

ෙහාඳම ��� පැ�වලට ලැෙබ�ෙ� 80ට 

ආස�න ��� අගය�.

���ම එක පැ� ෙබාතෙ��� හ�� 

හද�. ��� හ��වලට අමතරව ෙහාඳට 

���� කරග�� ෙපා� ක� ��පය�, 

�ක� ෙලා� ඇ���ය� තා��ය� සහ 

ෙපා�ක� හැ�ද� එෙහම� ඕෙ�.

�� අන� මන� කලව� ෙනාකර 

��ෙල�ම හ�ග�න ෙ� ��� 

හ�� �ෙලා එක� බය නැ�ව  

��ය� 1500කට අෙල� කර�න 

��ව�. ඒ වෙ�ම ෙ�වා මාස හය� 

ක��යාග�න� ��ව�. අෙ� හ�� 

ඇ� තං ෙකා� �ෙඳ� ව�ර �ෙයනවා 

�යලා කතාවට� �යනවෙ�. ඒ �සා 

�ත �තා ඉ�ෙ� නැ�ව ��වට හ� 

ෙ� වෙ� ෙදය� පට�ග�න �යල� 

අ� හැම�ම �ය�ෙ�. ��� හ�� 

��පාදනය ගැන තව� ��තර 

දැනග�න අව� න� 0714766819 

අංකයට කතා කර�න.

01

02

03

04

�යවර 1

���ම ��� පැ� �ක ෙහාඳට 

ෙපරාග�න. තා��ය �ෙ� �යලා පැ� 

�ක ඒකට �ෙගන එක�ගටම හැ�ගා�න.

�යවර 2

පැ� �ක �ල� වෙ� ඇෙදන පදමට 

ආවට ප�ෙ� �ෙප� බාග�න. පැ� 

�ක� තා��ය පැ�තකට අර� එක 

�ගට �ර�න. ග�වල උද�ය න� ෙ� 

වැෙ�ට �ය�ෙ� අහ�ෙදානවා �යල�. 

අහ�ෙදා� ෙකාටස ආෙය� අර පැ� 

එකටම �ලා ආෙය� �නා� 25� හ�� 

පදම එනක�ම හැ�ගා�න.

�යවර 3

හ�� ගලවග�න ෙ��යට ෙපා�ක�වල 

අ�යට �ං� ෙකාළ කෑ�ල� ��න. ප�ෙ� 

හ�ග�� හ�� �ක ෙපා�ක�වකට 

ව�කර�න. හ�� ග� �ණාට ප�ෙ� 

ෙ��� ෙකෙස� ෙකාළව�� ඔතලා පැක� 

කර�න.

දෑවැ�ද�� 
ෙනාෙ�න� 

��� ගහ� 
ඇ� ෙගදරක 

��න බැහැ�ය! 

�තා ෙපා�න�ෙප�ම
�වයං ��යා පාඨමාලා 

උපෙ��කා



24 2022 අෙගා�� 24 වන බ��

ෙකාළඹ 7 �ෙ�රාම මාවත අංක 91 � ��� �බ�� ප��ෂ�� ( ෙපෟ�ග�ක) සමාගම ���, ම�වාන ක�ෙකාඳයාෙ� ��� �ය �ද්රණාලෙ� �ද්රණය කර ප්ර��ධ කරන ල�.
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