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‘කපා කපා කෑ� කපා අප වළක� 

�ත� එපා’ යැ� � ෙගා�ෙ�� 

උ�ෙඝාෂණ ��ය දැ� ��ෙව�� �ෙ�.

‘එපා එපා එෙහම එපා, මා�� ෙනා� 

ඉ�න එපා’ යැ� �ය�නට ෙකෙන� 

ෙනා�ෙය�ෙදා ෙකාෙරානාව ය�� �ස 

ඔසව�� �ෙ�.

ෙත� ෙපා�ෙ�, ගෑ� ෙපා�ෙ�, 

අරගල�ෙ� ෙ� ෙකාතැන �� ඒකරා� 

�� ����ට ඉ�� කාලය ෙගවා 

දම�නට ���ෙ� �ා�ල මන��. 

ඒ �සාම ෙකාෙරානාව ඔ��ෙ� 

අවධානෙය� ���� අතර ඊට 

�� �ය නැ��, කාලය� ��ෙ� 

පව�වාෙගන ආ ෙහාඳ ෙසෟ� ��� ද 

�ක�ම අතහැ�ෙ�ය. ඒ �සාම දැ� 

ෛද�ක ෙකාෙරානා ආසා�ත�� ගණන 

ෙද�යකට ආස�නය.

ෙකා�� 19, ඔ�ෙක්රා� උප ප්රෙ�දය� 

ෙලස හ�නාෙගන ඇ� �.ඒ.5 �කෘ�ය 

ෙ�ගව�ව පැ�රයාෙ� ල�ෂණව�� 

��ය. එය හෘද ෛසලවලටද දැ� 

ෙලස හා�කර බව� කරන ලද 

පෙ��ෂණය�ට අ�ව සනාථ � �ෙ�.

“ෙ� ෙවනෙකාට ලංකාෙ� වෙ�ම 
ෙලාකෙ� ��ධ රටව�� ෙකා�� 19 
ආසා�ත�� වැ��ම� ෙප��� කරනවා. 
ඊට ෙ��ව ඔ�ෙක්රා� උප ප්රෙ�දය�. 
ෙම� උප ප්රෙ�ද ��පය� ඇ� බවට 
හ�නාෙගන �ෙබනවා. ඒ අත��� 
���� උප ප්රෙ�දය ව�ෙ� ඒ.�.5 යන 
උප ප්රෙ�දය�. ෙරාහ�ගත කරන ෙරා�� 
ප්රමාණය ඉහළ යෑමට එය ෙ��ෙවලා 
�ෙයනවා වෙ�ම, මරණ� සැල�ය �� 
ම�ටම�� වා�තා ෙව�� �ෙයනවා. 
�ෙ�ෂෙය�ම ෙකාළඹ හා ඒ ත�ස�න 
ප්රෙ�ශවල ෙමය �ඝ්ර ෙලස පැ�රය�� 
පව�න බැ��, ෙරා��ෙ� ෛජව පටල 
සා�පල නැවත �ෙ�ෙ�ෂණය ��මට� 
ෙයා� කළා. ඒ අ�ව ෙමම ෛවරසෙ� 
අ��ම හැ��ම ගැන හ�නාග�න අපට 
ඉඩකඩ ලැෙබනවා. ෙමවර ෙකා�� 
ෙරා�� ��හතර ෙදෙන�ෙ� ෛජව 
සා�පල ෙයා�ෙගන ක�� කරන ලද 
ජාන ��ෙ�ෂණයට අ�ව ඉ� සා�පල 
��සකම ඔ�ෙක්රා� �.ඒ.5 අ� ප්රෙ�දය 
�� හ��ණා.”

ඒ � ජයව�ධන�ර ��ව��ාල 

ෛව� �ඨෙ� ආසා��කතා, 

ප්ර�ශ��ෙ�ද  සහ ෛසල ෛජව ��ා 

අ�යන අංශෙ� ප්රධා�, ආචා�ය 

�ෙ�ෂඥ ෛව� ච��ම �ව�දර 

මහතාෙ� හඬ�.

ප��ය� දැනග�නට ලැ�ෙ� 

අංෙගාඩ ෙබා ෙනාවන ෙරාග 

��ායතනය ෙහව�, අ�.�.එ�. 

ෙරාහෙ�ද ෙකාෙරානා ෙ�වා�ක 

ෙරා��ෙ� ප්ර�ශතය ඉහළෙගා� 

ඇ� බව�. එ� ෙ�වා�කව ෙරා�� 

හැටෙදෙන�ට ආස�න ප්රමාණය� 

ප්ර�කාර ලබන බවද දැනග�නට 

ලැ��.

“ෙ� ප්රෙ�දෙ� �ෙයන �ෙ�ෂ�වය 

තම� ෙමය ඉ�ම�� පැ�ර යනවා 
වෙ�ම ප්ර�ශ��ය මගහැ�ෙ� 
හැ�යාව�� ෙප��� කරනවා. එ�නෙ� 
��වැ� මාත්රාව ලබාගැ�ම ම�� තම 
ආර�ෂාව තහ�� කර ෙනාගතෙහා�, 
ෙරා�� ප්රමාණය තව� ඉහළ යා හැ��. 
ඒ �සාම �ර�තර �ව ආවරණ පැළ�ම, 
උණ, ෙස�ප්ර��ාව, කැ�ස වැ� ෙරාග 
ල�ෂණ �ෙ�න� ෛව� ප්ර�කාර සඳහා 
ෙයා��ම ඉතාම වැදග� ෙවනවා.”

ෙ� අ�ව වැ��� වයෙ� ප�ව�න� 

ෙ�ම, ග�භ� ම�ව��, �ඩා ද�ව� 

�ෙ�ෂ අවධානය�� �කබලාගැ�ම 

වැදග� ෙව�. දැනට වා�තාවන 

මරණව�� වැ� ��ස� වැ� වය�වල 

ප�ව�න� �ව�, ෙරාගය පැ�රයාෙ� 

�ව්රතාව මත එය ෙවන� �ය හැ�ය. 

�ෙ�ෂෙය�ම උණ ෙස�ප්ර��ාව 

පව��ෙ� න�, එම ද�ව� පාස� 

ෙනායවා ��ම වැදග� බව ෙසෟ� අංශ 

ෙප�වා ෙද�ෙ� ද�ව� අතර ෙරාග 

�ා��යට එය බලපෑ හැ� බැ��. 

එ�� ද�ව�ට �ව ආවරණ පැළ�මද 

වැදග�ය. �ෙනාද චා�කා, අමතර 

ගම� �ම�ව�� ඔ�� හැ�තා� 

ඈ�කර තබාගැ�ම�, �ෂ�ජ 

නාශකය� ෙයා� අ� ෙ��ම�, ෙසනග 

ගැවෙසන �ථානවල� ක�� අ�රටම 

වාෙ� ��පැ� ෙසෟ� ��� අ�ගමනය 

��ම� වැදග�ය. තවද පාස� ළ��ටද 

ෙකාෙරානා ම�ධන එ�නෙ� ඊළඟ 

මාත්රාව ලබා�ෙ� වැදග�කම �ෙයා� 

ෙසෟ� ෙ�වා අ��ෂ ෛව� ෙ�ම�ත 

ෙ�ර� මහතා ‘ධර�’ කළ �ම�මක� 

ෙප�වා ��ෙ�ය. ඒ සඳහා ෙසෟ� 

ෛව� �ලධා��ට උපෙද� ලබා� ඇ� 

බව� ඔ� සඳහ� කෙ�ය.

“ෙ� ෙවනෙකාට �� ම�ටෙ� ෙරාග 
ල�ෂණ ෙප��� කරන ෙරා��ෙ� ය� 
වැ��ම� ගැන අස�න ලැෙබනවා. 
පාස�, ��ධ ෙ�වා ආයතන වෙ�ම 
සමාජ ඒකරා� ��, ගෘහ�ථ උ�සව 
අව�ථාවල�� තම ෙපෟ�ග�ක 
�ව�ථතාව ��බඳව උන�� �ය ���.”

ඊට ෙ��ව�ෙ� ෙරා�� තහ�� 

කරගැ�මට අව�වන ඇ��ජ� 

ප��ෂණ ක�ටල ෙසෟ� ෛව� 

�ලධා� ෙකා�ඨාස ස�ව ප්රමාණව� 

ප�� ෙනාපැව�ම�. ඒ �ළද ෙරාග 

�ා��ය ඉහළ යා හැ�ය.

ඉ��� වන�ට ෙමර�� වා�තා � 

සම�ත ෙකාෙරානා මරණ සං�ාව 

16,592�ව ���. ෙකාෙරානා ��වන 

මාත්රාව ලැ� ��ස 48%�. එය 52%�ම 

ලබාෙනාගැ�ෙ� ත��වය �ළ 

ඇ�ෙ�ද අවධානම�. ෙදවන එ�න� 

මාත්රාවද ල�ෂ 25� පමණම මගහැර 

�ෙ�. එම ත��වය �ළ ��වන මාත්රාව 

ලබාගැ�නැ� ෙසෟ� අංශ ඉ��� 

කළද ඊට වැ� අවධානය� ෙපෙන�නට 

නැත.

ෙකෙ� න�� ෙකාළඹ නගර �මාෙ� 

�ථාන ��පයක� ෙමම එ�නෙ� 

��වන මාත්රාව ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවල� 

ෙසෟ� අංශ ��� අරඹා ���. ඒ 

අ�ව ෙදවන එ�න� මාත්රාව, ෙතවන 

එ�න� මාත්රාව ෙම�ම ��වන එ�න� 

මාත්රාවද එ�� �නපතා ලබාගත හැ�ය. 

ඒ අ�ව උ�� ෙකාළඹ, මැද ෙකාළඹ, 

බට�ර ෙකාළඹ යන ෙසෟ� ෛව� 

�ලධා� කා�යාල ඇ��ව ෙබා��ල 

කැ�බ� ��ෙ� පව�වාෙගන යන 

එ�න�කරණ ම��ථානය ම�� 

එ�නත ලබාගැ�ෙ� පහ�ක� සලසා 

ඇත. ඒ උදෑසන නවෙ� �ට ප�ව� 

�න අතර කාලෙ��. වයස ��සට වැ� 

ඕනෑම අෙය�ට ෆ�ස� එ�නෙ� පළ�, 

ෙදවන, ෙතවන ෙහා ��වන මාත්රාව 

ලබාගැ�මට හැ�ය. එම එ�නෙ� 

ෙසෟ� ආර��ත බව ��බඳව ෙසෟ� 

අංශ ම�� තහ�� කර ඇ� බැ��, 

�ය� සැක� ෙනාමැ�ව එ�නත 

ලබාගැ�ම කළ හැ�ය.

එම�� ෙකාෙරානාෙ� සැර අ� 

කර�නට හැ�ය. ප්ර�ශ��යට� 

ඔෙරා�� ෙනාෙද��, ඇතැ��ට එය 

��ෙමා�යාව ද�වා එන��ව� ඒ 

ෙකාෙරානා යැ� ෙනාදැන �� බව 

�යනවාට වඩා ෙසෟ� ක්රමෙ�ද වඩා 

ෙහා�� අ�ගමනය කර ආර�ෂා �ම 

ඉතා කාෙලා�තය.

අ��ම ෙකා�� ප්රෙ�දය 
ළඟට එ�� 

ප්ර�ශ��ය� ඔ�ව 
නවනව�

�නකට 
ෙකාෙරානා 
ආසා�ත�� 
ෙද�ය� 
පමණ වා�තා 
ෙවනවා

ෙමවර අ� 
ප්රෙ�දය හෘද 
ෛසලවලට 
දැ� ෙලස 
හා� කරනවා

��වැ� 
එ�න� 
මාත්රාව මග 
හ��න එපා
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මාධ්යවේදී
තිලක් ගස්නාසිංහ

අමනුෂ්ය හඬක් නැිංගවන කාමරිං�ා 
�සක් යටිනුවර ප්රගේශගේ පැරණි නිවසක් 
අේ්දර ඇතැයි ගරෝහල් උපස්්ායක 
මහගතකු පවසන බව මීට කලකට ගපර මට 
්දැනුමග්දන ලේගේ ගේරාග්දණිය ශික්්ෂණ 
ගරෝහගල් වවද්ය සු�ත් විජයවර්ධන 
විසනි. එම උපස්්ායක මහතා පවසා ඇති 
අන්දමට රාත්රී කාලවලදී පමණක් ගනාව 
ඇතැම දිවා කාලවලදී ්ද ඒ කාමරිං�ා 
�සන යක්්ෂ හඬක් නැග�යි. පුවත සැලවූ 
මුල් දිනවල ප්රගේශවාසීන එම යක්්ෂ හඬට 
සවනදීමට එම කාමරිං�ා �ස සමීපයට 
ග�ාස් තිගේ. එගහත්, එගස් ගිය ඇතැමුන 
හදිස අනතුරු සහ ගරෝ�ාබා්ධවලට ලක්වීම 
නිසා පසුව ඒ �මන නවතා ්දමා තිබුණි.

පසුව ර�ෝහල් උපස්ථායක මහතථා 

දු�කතනරයන් සම්බන්්ධ ක�ගත් මම 

ඔහුරගන් කථාම�ංගථා ගස සහ එය පිහිටි 

පරිස�ය පිළි්බඳ වැඩිදු� රතථා�තුරු 

විමසථා ්බැලීමි.

දැනගත හැකි වූ රතථා�තුරුවලට අනුව 

එම ගස පිහිටි ඉඩම සහ නිවස වරතමථාන 

හිමිකරුවන් හැරුණුරකථාට ඔවුන්රගේ 

රප� ප�මප�ථා කිහිපයකටත් රසවණ දුන් 

තැනක් ්බව වැටහිණි. එහි ගෘහ මූලිකයථා 

කන්ද උඩ�ට �දළ රපළපතකට අයත් 

වූරවකි. පළමු විවථාහරේ බිරිඳරගන් 

රවන්වූ ඔහු ඉන්පසු දශක කිහිපයක් 

මව සමඟ එම නිවරස ජීවත් වී තිරේ. 

ඒ රදරදනථාට අමත�ව එහි වථාසයරකථාට 

තිබුරේ ර්බථාරහෝ කලකට රප� උඩ�ට 

වතු ජනථාවථාසයකින් රගන්වථාගත් 

දමිළ ගෘහ රසවකරයකු පමණි. වස� 

කිහිපයකට පසුව මවද මියගිය පසු 

එම ගෘහ මූලිකයථා රකථාළඹ ප්රරේශරයන් 

කැඳවථාගත් තරුණ කථාන්තථාවක හථා එම 

නිවරස එක්ව ජීවත්වීමට පටන්රගන 

නුවර මැණිගක් ගකගනක් ගනාබැඳ 
ගකාළඹ ගනෝනා ගකගනක් 

බැඳ�ත්තු නිසා යකා තරහා ගවලා
තිරේ. කථාම�ංගථා ගසින් යක්්ෂ හඬ 

නැරගන්නට පටන්රගන ඇත්රත්, ඊට මථාස 

කිහිපයකට පසුව ්බවද ර�ෝහල් උපස්ථායක 

මහතථා මථා හථා කීය.

පසුව එවන් ගුපත විශවථාස සම්බන්්ධරයන් 

විමරශන කිරීම මථා කරලක සිට සිදු ක�න 

්බවත්, යක්්ෂ හඬ නඟන කථාම�ංගථා ගස 

පරීක්්ෂථා කළ හැකි ්බවත් ඔහුට කී මම, 

ඒ සඳහථා නිරවස හිමිකරුවන්රගේ පූරණ 

අවස�ය හිමිවිය යුතු ්බවද අව්ධථා�ණය 

කරළමි.

මරගේ මතකයට අනුව ඊට දින කිහිපයකට 

පසු උපස්ථායක මහතථාද ඒ නිවසට පැමිණි 

අවස්ථාවක එම ගෘහ මූලිකයථා මථාහට 

දු�කතනරයන් කතථා කරේය.

කථාම�ංගථා ගරස යක්්ෂ හඬ සම්බන්්ධරයන් 

පරීක්්ෂථා කිරීම පිළි්බඳ තමථාරගේ අකමැත්තක් 

නැති ්බව කී ඔහු වැඩිදු�ටත් පවසථා සිටිරේ 

තමථාරගේ නම, ගම රහෝ එම ස්ථානය ගැන 

ප්රසිේ්ධ කිරීමට ඉඩ දිය රනථාහැකි ්බවකි. 

එරමන්ම කථාම�ංගථා ගරස යක්්ෂයථා පසුව 

රවනත් ගසවලට මථාරුවිය හැකි ්බවත් 

පසුගිය කථාලරේ රපනයකට එවැන්නක් 

කියැවුණු ්බැවින් තමථාත් බිරිඳත් මහත් 

බිරයන් පසුවන ්බවත් රහරතම කීය.

ඒ අනුව කලින් දැනුමරදන ලද දිනයක 

යටිනුව� පිහිටි එම නිවසට ගිය මම 

රගහිමියථා, ඔහුරගේ බිරිඳ රසම ගෘහ 

රසවකයථාද හමුවීමි. පථා�මපරික උරුමයක් 

වූ අක්ක� හත අටක එම ඉඩරම පැ�ණි 

නිවසට අමත�ව රකථාස, රදල්, රපථාල්, 

තැඹිලි, අඹ, අලිගැටරප�, ලථාවුළු ආදී 

පල්බ� ගස රසම සවභථාවික වෘක්්ෂලතථාද 

�ථාශියක් විය. යක්්ෂ කථාම�ංගථා ගස 

තිබුරේ සවභථාවික වෘක්්ෂ ලතථාවලින් ගහන 

රකථාටරසය. නිවස පිහිටි උසබිරම සිට 

මීටර සියයක් පමණ දුරින් පිහිටි ්බෑවුමක 

එම යක්්ෂ කථාම�ංගථා ගස පිහිටථා තිබූ 

අත� ඊට පහළින් පැහැදිලි දිරයන් යුතු 

රොළපහ�ක්ද දැකිය හැකි විය.

ගෘහ මූලිකයථා කී අන්දමට මුලින්ම එම 

කථාම�ංගථා ගසින් නැරගන යක්්ෂ හඬ 

ශ්රවණය වී තිබුරේ නිවරස රසවකයථාටය. 

පසුව ඔහු කිහිපව�ක් ඒ ගැන කී නිසථා 

තමන්ද ඔහු සමඟ වත්ත පහලට රගථාස 

කථාම�ංගථා ගස අේද� රැඳී සිටිය අතරර 

්බකමූරණකුරගේ හැඬීමක් ්බඳු අමුතුම 

‘හූම.... හූම’ හඬක් එම ගසින් නිකුත් වූ 

්බව රහරතම කීය.

“ගකාගහාමහරි මුලින ඒ සේගේ 
ඇගහනගකාට මගේ ඇඟ කිලිගපාළලා ගියා. 
පස්ගස් මගේ ගනෝනට, ගම �ගම මිනිස්සුනට 
එගහමත් කීපසැරයක් ඒ යක්්ෂ නාගේ ඇහිලා 
තිගයනවා.” ගහගතම වැඩිදුරටත් කීය.

පසුව ඔහුරගේ බිරිඳරගන්ද රතථා�තුරු 

විමසථා දැනගත් මම අවසථානරේ ගෘහ 

රසවකයථාරගන් කරුණු විමසන්නට 

පටන්ගතිමි.

“රමරේ මැණිරකලථා හරිම වැදගත් 

වුණථාට ඔය රනෝනථා එරහම නෑ... අපි 

රනෝනථා රනෝනථා කිවවට ඔය ඇත්තටම 

රනෝනථා රකරනක්ද එරහම නැත්නම 

නිකම ගෑනිරයක්ද කියන්න අපි දන්රනත් 

නෑරන්.” ආදී වශරයන් රසවකයථා තම 

අලුත් සවථාමි දුවරගේ නුගුණ දිගින් දිගටම 

කී නිසථා එම රදරදනථා අත� යම ආර�ෝවක් 

ඇති ්බව මට පැහැදිලි විය. එරමන්ම 

සවථාමි දුව විරවචනය ක�න අතරර 

ඔහුරගේ මුහුරේ හැඟීම රකථාත�ම තීව්ර 

වූරේද යත් ඔහුරගේ මුහුණින්ද යම යක්්ෂ 

සවරූපයක් පළරවතැයි මට සිතිණ.

“හැ්බැයි ඉතින් ඔය යක්්ෂයථා ඔය 

කථාම�ංගථා ගහට ඇවිත් හුම හුම ගථාන්රන් 

ඔය රනෝනථාරගේ තිරයන නපුරුකම හින්ො 

රවන්නත් ්බැරි නෑ රන්ද?” මම වැඩි 

තැකීමක් රනථාක� ඔහුරගන් ඇසීමි.

“ඒරක් ආයිත් අහන්න රදයක් නෑ 

මහත්තරයෝ. ඒකම තමයි රේතුව. ඒක 

මට රහථාඳටම රත්ර�නවථා. ඒත් ඒක අරප 

මහත්තයට රකථාරහථාමද කියන්රන්?” ගෘහ 

රසවකයථා ඇසුරව අතිශය හැඟීම්බ�වය.

එම කථාම�ංගථා ගරස යක්්ෂ හඬ පිළි්බඳ 

පසුබිම කතථාව එරස අනථාව�ණය ක�ගත 

හැකි වූ අත�, එම ගසින් නැගුණු යක්්ෂ 

හඬ ගෘහ රසවකයථාරගේ මුවින්ම නිකුත් 

වීරම ඇති අවකථාශයද අප රමහිදී 

සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

සැ්බවින්ම සිදුවී තිබුරේ එම හඬ 

රසවකයථා විසින්ම නිකුත් කිරීමයි. 

එරහත් එය යක්්ෂ හඬක් වශරයන් 

හඳුනථාගත් ගැමියන් බිරයන් චකිතරයන් 

යුතුව එම කථාම�ංගථා ගස අේද�ට යේදී 

හථාත්පසින් නැරඟන ඕනෑම හඬකට 

යක්්ෂ ආර�ෝපණයක් හිමිවීම සථාමථාන්ය 

තත්ත්වයකි. එවන් අවස්ථා මුල්රකථාට 

ශරී�ය තුළ හටගන්නථා ජජවමය වි්ෂමතථා 

මුල්රකථාට යරමකු ර�ෝගීවීරම පහසු 

අවකථාශයක් තිරේ. අපරගේ ග්ථාමීය සමථාජය 

‘යක් රලඩ’ යනුරවන් හඳුන්වන්රන් එවැනි 

ර�ෝග තත්ත්වයන්ය.

රමහිදී ඔහු රේතනථාත්මකව රහෝ උප 

විඥාණගතව මුවින් නැංවූ හඬ රමවැනි 

සිදුවීමකදී හැඳින්රවනුරේ ඉන්්රජථාල 

ක්නය (Ventriloquism) යනුරවනි. 

රමරස හටගන්නථා උණ මරනෝජනක 

උණ (Psychogenic fever) යනුරවන් 

හැඳින්රවන අතරර එම මථානසික 

තත්ත්වය සමනය වූ පසු ඉරේම සුවපත් 

රව.

මුලින ඒ සේගේ ඇගහනගකාට මගේ 
ඇඟ කිලිගපාළලා ගියා. පස්ගස් මගේ 

ගනෝනටයි �ගම මිනිස්සුනටයි එගහමත් 
කීපසැරයක් ඒ සේගේ ඇහිලා තිබුණා
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06 2022 අග�ෝස්තු 17 වන බදාදා

රැවන් එස්.සගනවිරත්න

1940 වසරේ අග භාගය පමණ 

වනවිට ‘පවුල් සැලසුම්කරණය’ යනු 

රලෝ්කරේ ්කතාබහ කිරීමට තහනම වූ 

මාතෘ්කාවකි. ආගමි්ක සහ ජාතිවාදී 

්කාරණා මුල්්කරරගනයි එවැනි තතතවයක් 

ඇති වී තිබුරේ. එනිසා ්කට පරිසසම 

්කරරනාරගන ඒ ගැන ප්රසිද්ධිරේ ්කතා්කළ 

රබාරහෝරෙරනකුට සිදුවුරේ සමාජරයන් රහෝ 

රටින් පිටමං රවන්නටයි. 

එවන් පසුබිමක් තුළ ශ්රී ලාංකි්ක 

සමභවයක් තිබූ ‘අවාබායි වාඩියා’ නම 

තරුණ නීතීඥවරියක් ඉන්දියාරේ සිට 

පවුල් සැලසුම්කරණය ගැන දිගින් දිගටම 

්කතා ්කළාය. ඒ වනවිටත රලෝ්කරේ වැඩිම 

ජනගහනයක් සිටි රටක් වී තිබූ ඉන්දියාරේ 

කිසිඳු පවුල් සැලසුම්කරණ වැඩපිළිරවලක් 

තිබුරේ නැත. එනිසා අඩු වයසින් විවාහ 

දිවියට එක්වූ ඉන්දියානු තරුණිරයෝ පඩිරපල් 

රමන් ෙරුවන් වැදූහ. නූගත්කමත, 

මන්ෙරපෝෂණයත ්කරපින්නාරගන එම 

ෙරුවන් සමාජගත රවද්දී, ෙරුවන් වැදීම 

තමන්රගේ සංස්කෘතිරේම ර්කාටසක් යැයි 

සිතූ ආගමි්ක නාය්කයින්ට එයින් ඇතිවන 

බලපෑම රපනුරේ නැත.

“උපත් පාලනය වගේ වචන ඇහුනු පළගවනි 
අවස්්ාගේදී මට ඒ �ැන මහත් පිළිකුලක් 
දැනුණා.”

නමුත ඉන්දියාරේදී වාඩියාට හමුවූ 

එක්තරා වවද්යවරියක් නිසා ඇයරගේ 

සිතුම පැතුම සහමුලින්ම රවනස විය. ඇය 

වාඩියාට පවසා තිබුරේ රමවැන්නකි.

“වාඩියා ගේ අහනන. ඉනදියානු කානතාගවෝ 
ඔවුනගේ කණ�ාටුදායක ජීවිතය මරණගයන 
ගකළවර කරනකල් �ැබ�ැනීම සහ මවුකිරි 

දීම අතර ගදෝලනය ගවමින කල් ග�වනවා. 
ඔබට පුළුවන ඔවුනට නිදහසක් ගදනන.”

වවද්යවරියරගේ ඒ වචන හෙවතටම 

ෙැනුණු නිසා වාඩියා, සමාජරයන් පිටමං 

කිරීරම අවදානමෙ රනාත්කා පවුල් 

සැලසුම්කරණය රවනුරවන් ්කැපරවන්නට 

තීරණය ්කළාය. එහි ප්රතිඵලයක් රලස 1949 

වසරේදී ‘ඉන්දියානු පවුල් සැලසුම සංගමය’ 

(FPAI) පිහිටුවීමට ඇය ෙැවැන්ත සහායක් 

දුන්නාය. එපමණක් රනාව දිගු ්කලක් එහි 

නාය්කතවයෙ ෙරුවාය. ඒ හරහා උපත 

පාලන ක්රම ප්රචලිත කිරීරම සිට ෙරුවන් 

බිහිකිරීම හා බැඳුනු අරනකුත රසවා 

සැපයීමටත රවරහසුණාය.

අවසන ඇරගේ උතසාහරේ ප්රතිඵලයක් 

වශරයන් 1951 - 1952 වනවිට පවුල් සැලසුම 

ප්රතිපතති නිල වශරයන් ප්රවේ්ධනය ්කළ 

රලාව පළමුරවනි රජය බවට ඉන්දියාව 

පතවිය. ඊට ෙැවැන්තම දාය්කතවය 

ලබාදුන්රන් වාඩියායි. ඇය ‘ඉන්දියානු 

පවුල් සැලසුම සංගමය’ (FPAI) හා එක්ව 

ඉන්දියාරේ නාගරි්ක දුපපතුන් සහ වඩාත 

දිළිඳු ප්රරද්ශ රැස්කම ගමවැසියන් සමඟ 

සුහෙව ්කටයුතු ්කරමින් ඉන්දියාව ඒ තැනට 

රැරගන ගියාය.

එරහත අඩු සාක්ෂරතාවයක් තිබූ 

ජනතාව්කට පවුල් සැලසුම්කරණය ගැන 

පැවසීමම වාඩියා ඇතුළු ්කේඩායමට 

අභිරයෝගයක් විය. ඒ නිසා ඇය ඒ සඳහා 

යම යම සන්නිරේෙන උපක්රම භාවිතා 

්කළාය. විරට්ක ඇය සමාජ පණිවිඩ අඩංගු 

ගීත නිේමාණය ්කළාය. තවත විරට්ක 

දුමරිරයන් රට පුරා යවන්නට පවුල් සැලසුම 

ප්රෙේශනයක් සංවි්ධානය ්කළාය. ඒ සියලු 

උපක්රම සාේ්ථ්ක වූ අතර ඒ මගින් වාඩියා 

ඇතුළු පිරිස ගැන ජනතාවරගේ විශවාසයෙ 

ඉහළ ගිරේය.

රම සියල්රලහි ප්රතිඵලයක් රලස ඉන්දියාව 

රලෝ්ක සංවේ්ධන ෙේශ්කවල ්කැපී රපරනන 

දියුණුවක් රපන්නුම ්කළ යුගයක් බවට එය 

පතවිය. එරසම එරට ළෙරු මරණ සංඛ්ාව 

සාරපක්ෂව අඩුවූ අතර  තරුණියන් 

විවාහරවන වයස මටටරම සාමාන්යය 

සැලකිය යුතු රලස ඉහළරගාස තිබිණි.

පවුල් සැලසුම්කරණය එතරම 

සාේ්ථ්කව තිබියදීත එක්වරම ඉන්දියානු 

රජය බලහත්කාරරයන් වන්ධ්ා්කරණය 

කිරීම ඇතුළු ෙරෙඬු ජනගහන පාලන 

ක්රියාමාේග කීපයක් අනුගමනය ්කරන්නට 

විය. ඒ 1975-1977 ෙක්වා ්කාලය තුළය. 

වාඩියා ඊට එ්කරහළාම විරුද්්ධ වූ අතර 

ඇය පවසා සිටිරේ පවුල් සැලසුම්කරණ 

වැඩපිළිරවලවල් සඳහා සහභාගී 

්කරවාගැනීම බලහත්කාරරයන් රනාව 

සරේච්ාරවන් සිදුවිය යුතතක් බවතය.

“ඒ ගවනගකාට පවුල් සැලසුේකරණය 
යහපත් ප්රතිඵල ගපනනනන පටන අරග�න 
තිබුගේ. ඒත් ඉනදියානු රජය අගේ මුළු 
වැඩසටහනම අපකීර්තියට පත්කළා.”

එවර වාඩියා මාධ්ට එරස සඳහන් ්කර 

තිබුරේ ෙැඩි ්කණගාටුරවනි. ඇය වැඩිපුරම 

දුක්වූරේ ඇය ඉන්දියාවටම ආරේණි්ක 

ගබසා නීතියක් සැ්කසීමට ්කටයුතු ්කරමින් 

සිටින රමාරහාත්ක ඉන්දීය රජය ගබසාව, 

උපත පාලනයට එරරහි අවියක් බවට 

පතකිරීම ගැනය.

“�බසාව පවුල් සැලසුේකරණයට සමාන 
කරලා ජනතාව ව්ාකූල කරනන එපා. ඒක 
මානව සහ පුද�ල අයිතීන විනාශ කරනන 
උත්සාහ දැරීමක්. මූලික මානව හිමිකේ 

උල්ලලංඝණය ගවන හිනදා අපට බගලන 
උපත් පාලනය කරනන බෑ. උපත් පාලනයට 
බලකිරීම සාර්්ක ගදයක් ගනගවයි කියලා 
ප්රාගයෝගිකව අපට ගපනී ගිහින තිගයනවා.”

ඒ වාඩියා ය. 2000 වසරේදී මහාරාෂ්ට්ර 

ප්රාන්තරේ පවුල්කට ෙරුවන් රෙරෙරනකු 

පමණක් සිටිය යුතු බවත, රතවන ෙරුවාට 

ආහාර සලා්ක සහ රනාමිරල් අධ්ාපනය 

ලබා රනාරෙන බවත සමමතයක් බලාතම්ක 

කිරීමට ගත උතසාහය්කදී වරක් ඇය එරස 

පැවසුවාය.

එක්සත රාජ්ධානිරේදී නීති විභාගය 

සමත්කළ පළමු ශ්රී ලාංකි්ක ්කාන්තාව 

අවාබායි වාඩියාය. 1913 වසරේදී ර්කාළඹ 

ප්රගතිශීලි පාේසි පවුල්ක උපන් ඇය එම 

විභාගය සමතරවද්දී 19 හැවිරිදි විරේ 

පසුවූවාය. අනතුරුව ඇය නීතීඥවරිය්ක 

රලස රසවය ්කරේ එව්කට නීතිය හදාරනු 

ලැබූ ලන්ඩනරේ සහ ර්කාළඹය.

නමුත නීතීඥවරිය්ක රලස රසවය 

්කරද්දී ඇයට පැමිණි අභිරයෝග රබාරහෝය. 

ඒ පිරිමි පාේශවරයනි. ඊට රේතුව වූරේ 

ඒ වනවිටත රමරට නීතීඥ වෘතතිය 

තුළ ්කාන්තාවන් ෙක්නට රනාලැබීමයි. 

එරසම ඇයට නීතිය හදාරන්නට එක්සත 

රාජ්ධානියට යාමට සිදුවූරේත රමරට ඒ 

සඳහා ්කාන්තාවන්ට ඉඩක් රනාතිබූ නිසාය. 

නමුත ඈ නීතීඥවරිය්ක වූ පසු ඒ ඉඩ රමරට 

ඇතිකිරීමටත ඒ රවනුරවන් ලං්කා රජය 

දිරිමත කිරීමටත විටින් විට ්කටයුතු ්කළාය.

1939 වසරේ රෙරවනි රලෝ්ක සංග්ාමය 

ඇරඹීමත සමඟ ඇය රමරටට සමුදී 

ඉන්දියාරේ මුමබායිහි පදිංචියට ගියාය. 

ඉන්පසු නීතීඥ වෘතතිය පරස්කලා 

සමාජ රසවරේ නිරත රවන්නට පටන් 

ගත විටයි පවුල් සැලසුම්කරණය පිලිබඳ 

ඇරගේ අව්ධානය රයාමුවුරේ. ඇය ඊට 

ර්කාතරම ්කැප වූවාෙ යන වග සිය සවයං 

චරිතාපදානය වන ‘The Light is Ours’ 

්කෘතිරේ සඳහන් ්කර ඇතරත රමරසය.

“ජීවන වෘත්තීය විදියට කරපු වැඩකටයුතු 
මලං කවදාවත් ගහායාග�න ගිගේ නෑ. ඒවා මාව 
ගහායාග�න ආ බවක් මට ගේනන තිබුණා. 
නීතීඥ වෘත්තිය තුළින ඉදිරියට ගනායෑම 
නාස්තියක් විදියට මට දැනුගේ නෑ. ගමාකද 
නීතිය මලං කරපු හැමගදකටම ශක්තියක් 
වුණා.”

2005 වසරේදී වාඩියා මියයන විට පවුල් 

සැලසුම්කරණය පිළිබඳ හඬ නැගූ සහ 

ඒ රවනුරවන් ක්රියාතම්ක වූ රලෝ්ක ප්ර්කට 

චරිතයක් රලසින් සැමරගේ රගෞරවාෙරයට 

පතවී තිබිණි. ඊට ඇරගේ නීතීඥ පසුබිමෙ 

මහත රුකුලක් වූ බව රනාකියාම බැරිය.

“අගේ ජන�හණ ප්රතිපත්ති වැරදිලා 
ගිගයාත් කිසිම ගදකින ග�ාඩඒමක් නැති බව 
අනිත් කාටත් වඩා වාඩියා ගහාඳටම දැනග�න 
හිටියා.”

ඒ ඉන්දියාවට ආහාර සුරක්ෂිතතාව 

ළඟා්කර දුන් හරිත විපලවරේ නාය්කයා, 

විද්යාඥ එම.එස.සවාමිනාෙන්, වාඩියා 

ජීවතව සිටියදී ඇය ගැන කී ්කතාවකි. 

ලං්කාරේ ඉපිෙ ඉන්දියාවට පවුල් 

සැලසුම්කරණ පාඩම කියාදුන් නීතීඥ 

අවාබායි වාඩියා ර්කාතරම ප්රබල චරිතයක්ෙ 

යන වග එයින්ම පැහැදිලි වනු ඇත. 

පිටුවහල් කිරීම 
ගහෝ ගවනත් තර්ජන 
�ර්ජන �ැන 
ගනාතකා ඇය 
පවුල් සැලසුේකරණ 
වැඩපිළිගවල 
ක්රියාවට නලංවනන 
ගවගහසුණා 

අටුගකාටු පුරවනන 
ළමයි හැදූ 
ඉනදියාවට පවුල් 
සැලසුේකරණය 

කියාදුන
ලලංකාගේ නීතිඥවරිය
අවාබායි වාඩියා
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ksud,sf.ka  wßhdÿjg jf.a tfyu weyqfõ T*sia tfla 
;reIs" ;reIs ú;rla fkfuhs ksud,s orefjlag leu;s nj 
okak ksid T*sia tfla iuyr fhfy<sfhda jf.au lg levqKq 
msßñ;a b|,d ysg,d ksud,sf.ka orefjda .ek weyqfõ  
ksud,sf.a ys; ßoaokak ys;df.kuhs'

—T*sia tfla wh lshk l;d kï ug bji.kak mq¨jka' 
Thd,f.a wïud lshk foaj,a ;uhs ug ld,d bkak neß 
jika;˜

ksud,sf.a jf.au ieñhd jika;f.a ys;g;a iekiSula 
;snqfKa keye' fudlo ore meáfhlaf.a uqK olskak ksud,s 
jf.au jika;;a fndfydu wdidfjka ysáfha' wksl wïud 
ks;ru ksud,sg wekqïmo lshk tl .Ek;a jika;g ;snqfKa 
f,dl= lK.dgqjla' ;eka fol ;=klskau fï .eg¿jg 
m%;sldr l<;a ta yeu tlu .Õg lemqj bks .dkg jegqKq 
ksid ksud,shs jika;hs ta .ek ;sfhk n,dfmdfrd;a;= 
w;wer,dhs ysáfha' yenehs fudllafoda jdikdjlg ksud,sg 
hd¿fjlaf.ka wdisß fkdajd *¾á,sá fikag¾ .ek oek.kak 
,enqKd'

t;ekÈ m%Yafka fudloao lsh,d yßhgu w÷k.;a;d' 
.eg¿j ;snqfKa jika;g' Tyqf.a Y=l%dKq .=Kd;aul núka 
wvq ksid Tyqj ta wod< m%;sldr j,g fhduq l<d' yenehs ta 
m%;sldr j,skq;a Tyqf.a Y=l%dKqj, .=Kd;aulnj  jeä 
lrkak neß fjkjd'yenehs  wjidkfhaÈ IVF (In Vitro 
Fertilization& ;dlaIKh yryd mqxÑ mq;= meáfhlaf.a 
iskyj olskak fï hqj< jdikdjka; jqKd'

kï .ï ukl,ams; jqK;a ksud,sf.hs jika;f.hs l;dj 
we;a;u l;djla' fï l;dj wms;a tlal lsõfõ 
uoirendjh ms<sn|j úfYaI{ iy m%ij yd kdßfõo fjoH 
ñ,aydka ndpd' uoireNdjh ksid fï  fom< ú;rla fkfuhs 
fï iudcfha  hqj;s-m;s nyq;rhla mSvd ú¢k nj ryila 
fkfuhs' yenehs IVF ;dlaIKh ksid  orefjlaf.a lsß yskd 
.ek ys; ys;d ;jÿrg;a jo fõokd úÈkak wjYH keye'

—,sx.slj l%shdYs,s hqj<la Wm;a md,k l%uhla Ndú;d 
fkdlr jirla we;=<; .¾NsŒNdjhg m;a fjkafka 
ke;a;ï ta ;;a;ajhg ;uhs wms uoirendjh  lshkafka' 
äïn fldaI wdY%s; .eg¿" fyda¾fudak .eg¿" wêl 
ia:Q,;djh jf.a .eg¿ ksid ldka;djlf.a äïn yefokafka 
ke;s fjkak jf.au äïn fudapkh fkdfjkak;a 
bv;sfhkjd' t;fldg  Y=l%dKq m%udKh iSñ; ùu ke;a;ï 
tys .=Kd;aulnj wvq ùu ksid msßñ flfklag 
uoirendjh we;s fjkak mq¨jka' ksoka.; frda.' jDIK 
kd, wjysr;d" wêl ;rndrej" ÿï mdkh yd u;aøjH 
Ndú;h" ldh j¾Okhg Ndú; lrk fyda¾fudak mdk jf.a 
foaj,a ksid;a uoireNdjh we;s fjkak mq¨jka'

uoirendjhg m%;sldr .kak flfkla fhduq jqKdu uq,skau 
wod< hqj, ksis mßlaIK j,g fhduq lr,d .eg¿j ldf.o 
lsh,d yÿkf.k wod< fjoH  m%;sldr fj; fhduq lrkjd'

—uq,skau lrkafka m%d:ñl m%;sldr" iuyr wh bkakjd 
udkislj yg.;a;= fya;=jla ksid WodyrKhla úÈyg 
iylre tlal fyd| wfkHdakH ne£ula ke;slu jf.a 
fya;=jla ksid yß mßÈ ,sx.sl iïnkaolï we;s lr.kafka 
ke;s' m%d:ñl m%;sldr j,È  hqj,g WmfoaYk ,nd §,d ta 
whf.a .eg¿ ksrdlrKh lrkjd' yß úÈyg ,sx.slj  
tl;= jqK;a orefjla ms<sis|.kafka ke;skï oaú;Shsl 
m%;sldr ta lshkafka fyda¾fudak m%;sldr" T!IO m%;sldr" 
ie;alï" jf.a foag fhduqlrkjd' fï foaj,skq;a m%;sm, 
ke;a;ï ;uhs wms hqj<la IVF ;dlaIKhg fhduq lrkafka'

IVF ;dlaIKh lsõjg f.dvla wh fïl okafka k< ore 
;dlaIKh lsõjyu' w;a;gu fï k< ore ;dlaIKfhÈ 
isoaO fjkafka fudloao lshk tl;a fjoHjrhd meyeÈ,s 
l<d'

—fu;ekÈ lrkafka l<, Yßrfhka msg; úohd.drhla 
we;=f,a lD;suj ixfiapkh lrk tl'ldka;djf.a ire 
ì;a;r iy mqreIhf.a Y=l%dKq wrf.k lD;suj ixfiapkh 
lrkjd' tl hqj<lf.ka äïn yd Y=l%dKq tllg jvd 
.kakjd' Bg miafia fyd|u l<,h wrf.k ldka;djf.a 
.¾NdIfha ;ekam;a lrkjd'  b;=re fjk l<, wms 
wêYS;lrK j, .nvd lrkjd'  b;ska ta hqj<g ´fka kï' 
wjqreÿ oyhla .sys,a,d jqK;a tajf.ka ;j orefjla 

,nd.kak mq¨jka' f.dvla ;eka j,ska Thd,g nnd,d
yokak neye lsõj wh wfma ,Õg tkjd' yenehs ta 
nyq;rhla fokd ore meáfhla ;=re¿ lrka ;uhs 
wfma frdayf,ka t<shg hkafka'˜

jhi álla jeä wïu,d;a bkakjdfka mqxÑ 
orefjlaf.a  lsß yskdj n,dfmdfrd;a;= fjk' 
b;ska ta wïu,df.a  uõ isyskh ienE lrkak;a 
wdisß fkdajd *¾á,sá fikag¾ iqodkï'

—wjqreÿ 35 mekaku IVF ys id¾:l;ajh álla 
wvq fjkjd' yenehs wjqreÿ 35 ka miafia id¾:l 
ore ms<sis|.eksï l< wïu,d ´k ;rï bkakjd' 
jhi jeä ksid wïud flfklag ire äïnhla 
,nd fokak neß fjkjd lsh,d ys;kakfld 
t;fldg wmsg mq¨jka odhl îc ta lshkafka 
fjk;a ldka;djla odhl lrk ire äïnhla wr 
jeäu,a ldka;djf.a .¾NdIfha ;eïm;a lrkak' 
b;ska fï ;dlaIKh ksid wïud flfkla jhi 
.ek lror fjkak ´fka keye'˜

,xldfõ uoirendjhg m%;sldr lrk frday,a 
´k yeáhg ;sfhkjfka' b;ska  flfkla wdisß 
fkdajd *¾á,sá fikag¾ tl f;dar.kak ´fka 
wehs lshk m%Yafka;a  Tn fjkqfjka 
fjoHjrhdf.ka wms wy,d ne¨jd'

—IVF ;dlaIKh ;sfhk ;eka ´k ;rï 
;sfhkjd ;uhs' yenehs f.dvla ;eka j, fï 
lghq;af;a ksr; fjkafka l<, úoHdj 
yeoerE wh' l<, úoHd.dr ;=< isÿlrk 
lghq;= oek isá mu‚ka uoireNdjhg 
m%;sldr lrkak neye' ta ksid iqÿiqlï 
we;s m<mqreÿ úfYaI{ fjoHjreka iy 
Wiiau ;dlaIKhla ;sfhk frday,la 
f;dar.kak tl jeo.;a'

Nova IVF Fertility lshkafka w;s kùk ;dlaIKhla Ndú;d 
fjk  m%uqL fmf<a bkaÈhdkq IVF m%;sldr uOHia:dkhla' fï 
fjkfldg Tjqka id¾:l .eí .ekaîï 40"000 lg wêl 
m%udKhla lr,d ;sfhkjd' b;ska bkaÈhdfõ fï  Nova IVF 
Fertility wdh;kh  iuÕ iyfhda.s;djfhka ;uhs wdisß 
fkdajd IVF iy i:q,;d uOHia:dkfha jev lghq;=;a isoaO 
fjkafka' b;ska flfklag wjYH  kï IVF  tlg bkaÈhdjg 
hkak;a mq¨jka' ta jf.au Tjqkaf.a m%uqL fmf<a ;dlaIKh  
wdisß fkdajd *¾á,sá uOHia:dkfh;a ;sfhk ksid fufyÈu  

id¾:lj IVF tl lr.kak;a mq¨jka' yenehs l,a .; 
fjkak fjkak uoirendjh  ixls¾K fjkak mq¨jka' ta 
ksid iajNdúlj tla fj,d wjqreoaola hk;=re;a orejka 
ms<sis|.;af;a ke;a;ï blaukskau fjoH mßlaIK j,g 
fhduq fjkak lsh,d ;uhs wjidk jYfhka ug lshkak 
;sfhkafka'˜

b;ska uoireNdjh iïnkaofhka .eg¿ ;sfnkjd kï
;j;a m%udo fkdlr wou wdisß Nova IVF & Fertility 
uOHia:dkh wu;kak'

oeka ne|,d 
wjqreÿ
yhlg;a
lsÜgqhs fkao ;du
nnd,d keoao 
wfka@

—

˜ñ,aydka ndpd
uoireNdjh ms<sn|j úfYaI{ iy m%ij yd 
kdßfõo úfYaI{ fjoH'

uoireNdjh iqjlr .kak 
úiÿï ;shkjd'''

077 778 3377 | 077 877 9110
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ෙකා�ටාව - �ටෙකා�ව ��ග�ක බ� 

රථයකට �ටෙකා�ෙව� ෙගාඩ�ෙ� 

දහවෙ�ය. මෙ� ගමනා�තය �ෙ� 

ෙකා�ටාව�. ගමෙන� සැළ�ය �� �ර� 

බ� රථෙ� ගම� කළද �ක� කඩ�නට 

ෙකා�ෙ��තර මහතා මෙ� ළඟට ආෙ� 

නැත. මෙ� ළඟට �යා ඔ� කා අසලටව� 

ය� මා ��ෙ� නැත. ඔ� බ� රථෙ� ෙ�ර�ව 

අසළ ��යද ෙවන� ෙම� ය���ෙය� 

කෑ ගැ�ෙ�ද නැත. ඇතැ� නැව��ව�� 

බසයට ෙගාඩවන ම�� ෙම�ම තව� 

නැව��ව�� බැස යන ම��ද �� අතර 

ඔ� �ගටම ��වත ��ෙ�ය. මා නැග 

��ෙ� වැර� බ� රථයකට යන වග 

අතරමග� ෙනා��ණාම ෙනාෙ�. ඒ �සාම 

ඉ��ෙ�ම ��� අ�ෙ� වා�� �� ත�ණයා 

අස�� මා ෙගා� වා��ෙ� ඒ ගැන 

���යටම දැනග�නට�.

“අ�ෙ� ෙ� බ� එක පාෙ� �වන එක� 
ෙනෙව�ද?”

මා එෙ� අස�� ��ණ �රා ��ල වවා 

�� කඩවස� ත�ණයා මෙදස බලා වර� 

�නා�ෙ�ය. �� ඔ� �� කතාවකට 

�ල�රන බව ෙපෙන�නට ���.

“මෙ� අ�මා �යං�කා ෙපෙ�රා. එයාෙ� 
උප��නය �� 30 ෙව��. ඉ�� අ� ��වා 
අෙ� අ�මා ෙව�ෙව� එ�ට අෙ� බ� 
ෙනා�ෙ�ම �ව�න.”

ඔ� එම බ� රථෙ� ��ක� � 

අසංක මාර�ංහ බව මා දැනග�ෙ� ඒ 

ෙමාෙහාෙ�ය.

“අෙ� අ�මා නැ�ෙවලා අ��� හතර� 
ෙවනවා. ��කාව�� එයා නැ��ෙ�. ඒ 
ෙවනෙකාට එයාට වයස අ��� 47�. ඉ�� 

අ�මට �ං ��ස තම� එයාෙ� උප��ෙ� 
දවෙ� අ� ෙමෙහම ෙදය� කර�න ��ෙ�.”

කතාව හ�යටම පැහැ�� �ෙ� ඒ 

ෙමාෙහාෙ�ය. අසංකට අය� බ� රථ 

�ය�ලම එ�න ම� ප්රවාහනය කෙ� 

ෙනා�ෙ�ය. 

“අෙ� බ� �නම අද �ක� තම� අද 
�ව�ෙ�. හැම බ� එකම �ටෙකා�ව-
ෙකා�ටාව පාෙ� ගම� වාර �න ගාෙ� 
�වනවා.”

රට ඇ�ෙ� දැවැ�ත ෙත� අ��දය� 

මැදය. �ස� �ක�  ගසා ග�නට දව� 

ගණ� බ� ඇ�ෙ� ෙත� ෙපා��වලය. 

එව� ෙමාෙහාතක අසංක තම අ�මා 

ෙව�ෙව� කරන ෙ� �ංකම ව�නාක�� 

ඉහළය. බ� ගා��වද ඉහළ ෙගා� ඇ� 

ෙමාෙහාතක අසංක තම අ�මා ගැන �තා ඒ 

�ය� පා� �ඳදරා ග� ආකාරය මා සමඟ 

පැව�ෙ� ෙමෙ�ය.

“එක බ� එකකට වාර �න ය�න ��ය� 
24,000ක �තර ෙත� යනවා. එෙහම බැ�වම 
ල�ෂයකට ��� �දල� පා��. හැබැ� ඒ 

පා�ව ගැන �ෙ� ��ම �ක� නෑ. ��ව� න� 
අ�මා ෙව�ෙව� �ට වඩා ෙදය� �ණ� මං 
කරනවා.”

බ� රථය දැ� ෙකා�ටාවට ���කර 

�ෙ�. ඔය අ�ල පන�ෙ� මට තව� 

ප්ර�නය�. ඒ අද දවෙ� ෙ�වක ප� න� 

ගැනය.

“අද මෙ� ෙ�වකෙයා �ක� තම� වැඩ 
කර�ෙ�. එයාලට අ� ස�� ��න� ග�ෙ� 

බ� ගා��ව� 
�ස� 
�ක� 
වෙ�ද 
අෙ� 
අ�මා?

- අසංක මාර�ංහ

නෑ. ඒක ක��ම ඒ අය මට ��වා. අ��� 
ගාණ� ��ෙ� එයාලා මෙ� ළඟ වැඩ 
කර�ෙ�. �ත ෙහාඳ ෙ�වකෙයා �ක�. 
එයාල� අෙ� අ�මට ෙගාඩා� ආදෙර�.”

�ද� ප�ෙ�ම �වන සමාජයක ෙමව� 

���� ගැන අප ආඩ�බර �ය ��ය. 

“උෙ� ඉඳ�ම ���� අෙ� බ�වල �ෙ� 
අ�මට �� ��. ෙමාකද ෙ� ෙවනෙකාට බ� 
ගා�� ඉහළ�. ඒ වෙ�ම බ� අ��. ඉ�� 
එෙහම ෙවලාවක ඒ අයට ෙ�ක �යාග�න 
බැ� ස�ට�. ඇ�තටම අ� අද ෙ� වෙ� 
තැනක ඉ�ෙ� අෙ� අ�මා �සා. එයා 
ෙලා� �ක� ��� අ�ව ෙ� තැනට ෙ��න. 
තා�තා� එෙහම�. මං ඇ�ණම අ�ය�, 
ම���, නං�� අෙ� ප�ෙ� ඉ�ෙ�. ඒ කාෙ� 
අ�ට ඉ�න ���න තැන�ව� ��ෙ� නෑ. 
බඩ��ෙ� �ට� දව� ��ණා. අ�මා අ�ව 
�ව� කෙ� කඩය�ප� ��ණලා. අද අ�ට 
බ� ��ණට අෙ� අ�තය �යැ�ලා ��ෙ� 
එෙහම�.”

ද�ව� ��ෙදෙන� උ� මහ� කර�නට 

දහ�� �� ඒ  අ�මාෙ� උ�සාහෙ� ම� �� 

�ෙ�. අසංක �යන ��යට ඔ�ට ඇ� එකම 

�ක ඒ අ�මය බල�නට අද ඇය �ව�� 

අතර නැ� �මය.

“ද�ශන ඉ�� �ය�ෙ� මෙ� අ�යා. 
අ�ය� මම� එක�ෙවලා තම� බ� ර�සාව 
කර�ෙ�. අ� පළෙව� බ� එක ෙගදරට 
ෙ�නෙකාට අ�මා ��ම ��යට ස���ණා. ඒ 
බ� එක එයා බලාග�ෙ� එයාෙ� ද�ෙව� 
බලාග�නවා වෙ�. උෙ�ම නැ�ටලා පහන 
�යලා �� පවා අ�ලනවා. එයා �යලා 
�ෙය�ෙ� අ�ට බ� ����ව �යාග�න 
�යලා. ���� ස�� �ලා බ�වල යන �සා 
එයාලෙ� ඇෙ� ���ල�ව� ව��න ෙද�න 
එපා �යල� එයා �ව�ෙවලා ඉ�න කාෙ� 
අ�ට �තරම ��ෙ�.”

වැ�ම� සෙහාදරයා හා එක�ව අසංක 

තම�ෙ� ආදර�ය අ�මා ෙව�ෙව� කළ 

පළ� ��කම ෙමය ෙනාෙ�. ඔ�� ඇය 

නැ�� � �ටම තම බ� රථ ෙයා�ෙගන 

��ක� �ස�ම ��කර �ෙ�.

“අ�මා නැ��� දවෙ� ඉඳ� ��� 
හැම ෙපායටම අ� ක�තර ෙබා�ය ද�වා 
ෙනා�ෙ� ම� ප්රවාහනය ��කරනවා. ඒ 
ගැන ම�� දැ�ව� කර�න බ� එෙ� 
දැ��ම�� ගහල� �ෙය�ෙ�. ෙ� ළඟ� අ� 
��යල�ව� ෙනාෙගන ���� ෙන��ගල 
ව��න� එ�ක �යා. ඉ��යට� අෙ� අ�මා 

ෙව�ෙව� ෙ� වෙ� ෙ�ව� කර�න අ� 
බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා.”

අසංක එෙ� �ෙ� බ� රථෙ� �� 

දැ��මකට අත �� කර��. ඔ� � 

කතාව සැබෑව�. එ� සඳහ�ව ��ෙ� 

ෙමවැ�න�.

“ෙ�.�යං�කා ෙපෙ�රා අ�මාට �� ��ස 
සෑම ෙපාෙහා �නකම ක�තර ෙබා�ය ද�වා 
ෙනා�ෙ� ප්රවාහන පහ�ක� සලසා ඇත.”

ෙමෙලාව වසන සෑම අ�ෙම�ටම ලැ�ය 

��ෙ� එවැ� ���ය. ෙ� කතාබහ ��� 

�නයක ෙබාෙහාෙදනා �යවන කතාව� 

බව ඔ� ෙනාද�නවා �ණාට මා දැන �� 

ෙහ�� ත�ණ පර�පරාවට ප��ඩය� 

ලබාෙද�ෙ� න� ඒ �ම�ද ය�න 

��බඳව� මා ඔ�ෙග� �ම��.

“��ත කාෙලටම අ�ට අ�මලා ලැෙබ�ෙ� 
එ�ෙකන�. ඒ ආදෙ� ෙවන අයෙග� 
බලාෙපාෙරා�� ෙව�න බෑ. ඒ �සා ඒ අය 
�ව�ව ඉ�නෙකාට� සලක�න ඕන. එයාලා 
නැ��� දවසට� ෙගාඩ� ද�ව�ට එයාලෙ�  
අෙ� ෙ�ෙර�ෙ�. ඒ� එතෙකාට පර�� 
වැ��.”

කතාෙව� කතාෙව� බ� රථය 

ෙකා�ටාවට පැ�ණ �ෙ�. ඒ �සාම 

අසංකෙ� �ටට ත��ව� � ඔ�ෙ� අ�මාට 

��ෙද�� මා බ� රථෙය� බ��නට 

නැ��ෙ�ය. න�� එ�වරම මෙ� ෙනත 

ගැ�ෙ� �යැ�� අ�න ��පස ���ෙ� 

�� ඡාය�ව ෙවතය. ෙවන� ෙබාෙහා 

බ�වල එ� අලවා ඇ�ෙ� ෙනාෙපෙනන 

ෙද�ය�ෙ� ���රය. එෙහ� අසංකෙ� 

බ� රථෙ� ඒ ඉඩ ෙව�� ��ෙ� �නා�� 

���� ��න අසංකෙ� අ�මාටය. ඒ ය�� 

ෙමෙ�ද සඳහ�ව ���.

“ආදෙ� ෙක�වා න� ෙලාකය� පර�...

ඒ තම� මෙ� �� අ�මා...”

අ�මා අ�ව �ව� 
කෙ� කඩය�ප� 

��ණලා. අද 
අ�ට බ� ��ණට 

අෙ� අ�තය 
�යැ�ලා ��ෙ� 

එෙහම�

ල�ෂයකට ��� 
�දල� පා��. 
හැබැ� ඒ පා�ව 
ගැන �ෙ� ��ම 
�ක� නෑ
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“ඔයාට �ය�න ර�ා, අෙ� 
�ධා� අ�කා වෙ� ත�හා 
ගෑ�ෙය� න� මම ��ෙ�ට 
දැකලා නැහැ.” සඳලතා �ය�� 

ර�ා හ�ෙය� �නා�ණා.

“�යලා වැඩ� නැහැ ස�. අර 
රට� ව�නා ��හට� ලැ�ජා 
කරනවාෙ�.”

“ෙමාන ���ද ර�ා? 
ම��සය� ඔය ��න�වලට 
හ��. ද�නවද ඔය ම��සයා 
ක�පැ�ෙ� වැඩට ය�ෙ� 
ප්රාෙඩා එෙ�. හැබැ� ප්රාෙඩා 
එක ��ප�ෙ� ෙගාඩ ගහෙගන 
ය�ෙ� ගෑ� මහ� පා���, 
ෙකා�ටා උර�. උෙ� යන ගම� 
ෙපාළට �ෙගන යනවා. ඕවා මහ 
��ලැ�ජා නැ� වැඩෙ�.”

“අෙපා� ෙද�නම තකට තක. 
�යම ත�හා ෙජා�ව. ෙහාඳට 
ගැලෙපනවා.” ර�ා ආෙයම� 

���� බැ��. 

“දැ� බල�න අෙ� ම��සයා 
ඔ�චර හ�බ කර�ෙන� නැහැ. 
හැබැ� මම ය�ෙ� නැහැෙ� 
ඔය ෙදක� පනෙ� ��න�ව�� 
ස�� ෙහාය�න. අෙ� අ� 
න� ලැ�� ෙද�� සෑ�මකට 
ප�ෙවලා �ව� ෙවනවා.”

“අෙ�ද �ය�ෙ�? මා� 
මෙ� පා�ෙ� ද�ෙවා බලාෙගන 
ඉ�නවා. බල�න ස�, ඔයාෙ� 
අ�කා නැ� වැඩ ඔ�ෙ� 

පටවාෙගන. පා��, ෙකා�ටා උර 
මහනවා. ඒ ම�වට ෙගදර හ�, 
එළව� වවලා ෙපාළට �නවා. 
අෙ� ම�� මැෙර�� ෙග�ය�න 
එක� කරනවද �යලා. ළම� 
ෙද�නාට තම� යනඑනමං නැ� 
ෙව�ෙ�. ඇ� ඉ�� ෙදමා�ෙයා 
ස�� ප�ෙ� යනවා �ස� ළම� 
ගැන බල�ෙ� නැ�ව ඇ�ෙ�.”

ස�යකට ප�....

සඳලතා තම�ෙ� අ�කා 

�� �ධා�ව බල�න යනවා.

“ආෙ�... නං� කාෙලකට 
ප�ෙ�. අද දව�ට කාලම ය�න 
ඕෙ� ෙහාඳද?” �ධා� �ය�� 

සඳලතාෙ� ෙදෙන� ෙයා� 

�ෙ� පෙසක ��� අ��ම 

�තකරණයට. 

“අ�ෙමා ෙ� �� එක ල�ෂ 
�නකට ���� ෙ�ද?” සඳලතා 

අහ�ෙ� ෙදෙන� නළලට 

අර�.

“ඔ� නං�. ෙ� �� එක 
ග�ෙ� මෙ� ��න� එෙක� 
හ��� ආ�යෙම�.” �ධා� 

�ය�ෙ� හ�ම ස���.

“එතෙකාට පරණ �� එක?”

“ඒක අ� ��නා ෙ� ළඟ 
ෙගදරකට. එයාලෙ� ෙගදර �� 
එක� ��ෙබ� නැහැ. ප�ෙ�.” 

“නං�, ෙගදරම වව� 
වැටෙකා��, ත�කා�� 
�ෙයනවා. මම ඔයාට හවස ය�� 
ෙග�ය�න ෙද�න�. වස�ස 
නැ� ෙගදරම වැ�� ෙ�ව�ෙ�. 
ෙපා� උ�ට හදලා ෙද�න.” 

�ධා� �ය�� සඳලතා �ස 

වැ�වා.

මසකට ප� �ධා� හ��ෙ�ම 

සඳලතාට �රකතන ඇම�ම� 

��නා.

“නං�, නං�ෙ� යා�වා ර�ා 
ෙ���� එෙ� �ලා ��බා 

ළම� ෙද�නාට 
තම� යනඑනමං 
නැ� ෙව�ෙ�. ඇ� 
ඉ�� ෙදමා�ෙයා 
ස�� ප�ෙ� යනවා 
�ස� ළම� ගැන 
බල�ෙ� නැ�ව 
ඇ�ෙ�

හ�බ��ට ක�ල� 
��න ෙවලා. ෙපා� 
එකාට� ෙලා� 
ඔපෙ�ෂ� එක� 
කර�න ඕෙන�

එයාලා ඇ��ඩ�� �ණා �යලා. 
ඇ�තද ඒක?”

“අෙ� ඔ� අ�ෙ�. ර�ාෙ� 
හ�බ��ට ක�ල� ��න ෙවලා. 
ෙපා� එකාට� ෙලා� ඔපෙ�ෂ� 
එක� කර�න ඕෙන�. නැ�ත� 
ස�කා�කව ඇඳට වැෙට� 
�යනව�. අෙ� මට ස�� 
�ය�ව� නැහැෙ� ෙද�යෙ� 
ර�ාට ෙද�න.” සඳලතා 

��ෙ� ෙ�දනාෙව�.

“මම ස�� �ක� ෙද�න� 
නං�. මට ��ව� ෙ� ෙවලාෙ� 
ර�ාට ල�ෂ පහ� �තර 
ෙද�න. මට ර�ා නං�ෙ� 
බැං� ෙපාෙ� න�බ� එක 
ඉ�ලලා ෙද�නෙකා.” �ධා� 

�ය�� සඳලතා ෙමාෙහාතකට 

ෙගා� �ණා.

“අ�ෙ�, අ�යෙග� අහ�න 
ඕෙ� නැ�ද?” �ක ෙවලාව�� 

සඳලතා ඇ�ෙ� පැට� පැට�. 

“අෙ� නැහැ නං�. හ�බ�� 
�යලා �ෙය�ෙ� මම හ�බ 
කරන ස�� මම කැම� ඕෙනම 
ෙ�කට �යද� කර�න �යලා. 
මම ඔය �ෙතන �ෙතන 
ෙවලාවට ළමා �වාසවලට 
එෙහම �න ෙදනවා. අෙ� 
හ�බ�� උද� ෙවනවා ඇෙර�න 
���ම �ය�ෙ� නැහැ. ඒ 
ගැන අ�ල� �ත�න එපා. මට 
බැං� ��ෙ� අංකය ඉ�ලලා 
එව�නෙකා.” �ධා� �ය�� 

සඳලතා අහෙගන ��ෙ� �ෙ� 

ෙලා� බර� එක� ෙව��.

 සමා� ඩය�

බඩ��ෙ� මළ� 
අ�න� ඔය 
ෙදක� පනෙහ 
��න� කර�ෙ� නෑ

 ෙක�කතාව
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��� ම��කා

“එංගල�තෙ� නැෂන� ක්ර�� ඒජ��ය 
නමැ� රා� ත්ර�ත ක��ය ��� (NCA-UK) 
දැනට වසර දහය� ��ෙ� පැහැරෙගන 
��න මාෙ� �ය�ය �දහ� කර�...”

ෙමම සටහන ස�තව අ��ද� � 
�ය�යකෙ� ඡායා�පය� අලවාග� වෑ� 
රථය� �ට �න ��පයකට ඉහත ෙකාළඹ 
ගා� පාර, මාතර, ගා�ල, ��ණෑගල, 
හ�බ�ෙතාට සහ තව� ෙනාෙය�� 
ප්රෙ�ශවල ගම� කරන අ�� අප 
බලාෙගනය. 

ෙ� �යන �ය�යෙ� �යා ගා�ල 
උණව�න ප්රෙ�ශෙ� ප�ං� ෙ�නක ද ෙසා�සා 
��ව�ධන�. ඒ �සා ෙ� කතාෙ� අග�ල 
ඔ�ෙග�ම අසා දැනග�නට අප ඔ�ෙ� 
�රකතනයට ඇම�ම� ��ෙන�. ෙ� සටහන 
ඔ� සමඟ කළ සංවාදය ඇ��� සක� � 
ඇත. 

ෙ�නකෙ� �යා වන �ම� ද ෙසා�යා 

ෙමාට� කා��ක ���ෙය� වශෙය� 

��යාව� ��මට එංගල�තයට ෙගා� 

ඇ�ෙ� 1991 වසෙ��ය. එෙ� �ය� 

පට�ම ඔ� �රකතනෙය� ප�ෙ� අයෙ� 

�ව�� ෙසායා බැ�ෙ�ය. එව� එ� �නක� 

ෙ�නකෙ� �යා වන �ම� ඔ�ට පවසා 

��ෙ� එංගල�තෙ�� තමාට අන�ර� 

ෙ� යැ� ඔ� �ෙය� ප�වන බව�. ඊට 

ෙ��ව �මසා ��යද ඔ�ෙග� පැහැ�� 

���ර� ෙනාලැ�� �සා ෙ�නක �යාට 

පවසා ��ෙ� එවැ� අව�නම� ඇ�න� 

තව�රට� එංගල�තෙ� ෙනා�ට වහාම 

ලංකාවට පැ�ෙණන ෙලස�. එෙ� �යා 

වැ�ක� ය�නට ම�ෙත� ෙ�නකට 

�යාෙග� �රකතන ඇම�� ලැ�ම නතර 

� �ෙ�ය. ප�ව ඔ� ෙ� ගැන � ලංකා 

මහෙකාමසා�� කා�යාලයට දැ�� 

�� අතර, ඔ��ෙ� උද� උපකාරෙය� 

නැවත� ඔ�ට �යා ෙසායාගැ�මට 

හැ� �ය. න�� �ම� සඟවන �ම� 

ෙහා ෙදය� එ� ��වන බව ඉෙව� ෙම� 

ෙ����ය �සා ෙ�නක �ය ��ඳ සහ 

�ය�ය ෙම� ත�කර දමා 2002 වසෙ� 

ජනවා� මාසෙ�� එංගල�තයට �ෙ�ය. 

ප�ව 2003 වසෙ�� �ය�ය �ර��ව සහ 

��ඳ ��කාවද එරටට ෙග�වා ග�ෙ� 

ඔ��ෙ� බලව� ඉ��ම �සාය.

“අ� හැෙමාම ��ෙ� එකම ෙගදර. 
නා�නන �� ෙ�වාෙයා වගය� රහ�ගතව 
තා�තාව �� බ�නවා �යලා ප�ෙ� මට 
ෙ��� �යා. ඒ� ඒ ක�ද, ��දම�ද 
�යලා මට වැට�ම� ��ෙ� නෑ. ප�ෙ� 
දැනග�තා ෙ� එ�ෙ� ඒ රෙ� නැෂන� 
ක්ර�� ඒජ�� එෙ� අය �යලා.”

නැෂන� ක්ර�� ඒජ�� (NCA-UK) 

න� ෙමම ආයතනය එරට �ථා�ත 

ෙකෙර�ෙ� 2013 වසෙ��ය. 2013 වසරට 

ෙපර එය හැ���ෙ� SOCA (Society 

Organized Crime Agency)  ය�ෙව�. 

එංගල�ත රා� රහ� පනත යටෙ� 

�ථා�ත කර ඇ� ෙමයට එරට උසා�ය, 

ෙපා��ය ඇ�� �ය�ම රා� ආයතන 

යට�ය. ෙම� ���� �ය�ල�ම සක�ව 

�ෙබ�ෙ� එරට රජයට ��ම ආකාරය�� 

අතෙප�ම� කළ ෙනාහැ� ආකාරයට වන 

අතර, එය යට�ව�ෙ� ��නෙ� අණට 

පම�.

එෙම�ම ඔ��ෙ� එකම රාජකා�ය 

ව�ෙ� ෙමානය�ම ආකාරය�� ෙහා 

��නෙ� භා�ඩාගාරෙ� ධනය වැ� 

��ම�, ඇෙ� ��ටය ආර�ෂා ��ම�ය. 

එෙම�ම අද වන�ට ෙලාව �රා රටව� 

රා�යකම ඔ��ෙ� �ෙයා�ත ආයතන 

ඇත.

“මට දැනග�න ලැ�� ��යට ෙ� 
ආයතනය  එංගල�ත රජය ��� 
පව�වාෙගන �ය� ඔ�� �යා�මක 
ෙව�ෙ� ත්ර�තවා� ක��ය� ��යට. ෙමාකද 
ඔ�� ඒ රටට එන �ෙද� සංක්රම�කය�ට 
ෙබා� අෙ�� වැ� ��ධ ආග�වලට 
ස�බ�ධ ෙව�න �යලා බලපෑ� කරනවා 
�තර� ෙනෙව� ඔ��ව ම�ද්ර� 
ජාවර�වල�, ���ෙරා�  අපරාධවල� 
ෙයාදවනවා. අ�ක එංගල�තෙ�  ෙගාඩ� 

�ෙඩා��යා ෙරාගයට ෙගා�� �ණ ධන 
�ෙ�රෙයා ඉ�නවා. (�ෙඩා��යා ෙරාගය 
ය� බාලවය�කාර දැ�ය�ෙග� පමණ� 
ස���ම) ඒ අයෙ� ස�� රට ඇ�ෙළම 
රඳවාග�න �ෙයන උවමනාව �සා ෙ� 
ත්ර�තවා� ක��ය සංක්රම�ක ද�ව�ව 
පැහැරෙගන ���ලා �ලා ඔ��ෙග� අ�ල� 
ග�නවා.

ප�ෙස තම� ෙ��ෙ� ෙමා�� තා�තව� 
ඔ��ෙ� ��ල� කරග�න ��පසැරය�ම 
උ�සාහ කරලා �ෙයනවා �යලා. ඔෙහාම 
ඉ�නෙකාට හ�� සැ�කමකට තා�තව 
ෙරාහ�ගත කළා. ඒ� ��ෙ� �ය�ෙ� ඒ 
සැ�කෙම� ප�ෙ� තා�තව බලාග�න 
ෙරාහෙල�ම සා�� ෙ��කාව� ෙගදරට 
එවලා ��ණා. සැකය� ��� �සා මම 
ඇයට ��වා මම නැ� ��ම ෙවලාවක 
ෙගදරට එ�න එපා �යලා. ඒ� දවස� 
මම නැ� ෙවලාවක ඇ�� ඇය තා�තාෙ� 
ඔපෙ�ශ� කර� �වාලය�, බඩ� කපලා 
��ෙචන�� ෙදය� බඩට �ලා ��ණා. ඒ 
ෙවලාෙ� තා�තා ��මාකාර ෙ�දනාව�� 
මට කෑගහලා ��වා �තා ෙම�න ෙ� 
ගෑ� මාව මර�න යනවා, ඉ�මනට  එ�න 
�යලා. මම වැඩෙපාෙ� ඉඳලා �ෙලා�ට�  
හතර� ��වා ෙගදරට. ඒ යනෙකාට තා�තා 

අමා�ෙව� �ම වැ�ලා ��යා. මම ඔ�ව 
ෙරාහ� ෙදකකටම අර� �ය� ��ම 
ප්ර�කාරය� කෙ� නෑ. ඊටප�ෙ� 2010 
ජනවා� 28 මැ�ණ තා�තා 31 මැ�ණා 
�යලා ෙබා� වා�තාව� හදලා ��ණා.”

තම �යාෙ� මරණය සැල��සහගතව 

කළා දැ� ය�න සැකය� පව�න බැ��, 

ඒ ගැන සාධාරණ ප��ෂණය� ලබා ෙදන 

ෙලස ෙ�නක එරට �ය� බලධා��ෙග� 

ඉ�ලා ��ෙ�ය.

“අ��මට මම තා�තාෙ� මරණෙ� ඉඳලා 
මට ���ණ හැම අපරාධය�ම එංගල�තෙ� 
පා��ෙ���වට, අග්ර���චයකාරවරයාට, 
ෙපා��වලට ��ව� ��ම  තැන�� මං 
ගැන බැ�ෙ� නෑ. එතෙකාට එයාලා මාව 
��ෙස� �යලා එලව�න පට�ග�තා. 
බැ�ම තැන මම නැෂන� ක්ර�� ඒජ�� 

�ය�ෙ� එංගල�තෙ�  රජය ��� 
පව�වාෙගන යන ත්ර�තවා� ක��ය�  
�යලා �ටරටව�වල ජනා�ප�ව��ව 
දැ�ව� කළා. ඒ� එක��ව� වැඩ� 
�ෙ� නෑ. අ��මට  ��යාෙ� ��� 
ජනා�ප��මා �තර� ද�වලා ��ණා ඒ 
රටට ඇ�� ෙතාර�� ��ෙනා� ෙ� ගැන 
ෙහායලා බල�න� �යලා.”

එය එෙ� ෙව�� ෙ�නකව �හඬ 

කර�ෙ� අර��� නැෂන� ක්ර�� ඒජ�� 

ත්ර�තවා�� ��� 2012 වසෙ�� ඔ�ෙ� 

�ය�ය වන �ර��ව පැහැරග� බව ඔ� 

�ය�ෙ�ය.

“ෙ� ත්ර�තවා�� ���ම මෙ� �වව 
පැහැරග�ෙ� 2012 අ���ෙ� දවසක. 
ෙමා�� ��ම ෙකෙන�ව පැහැරෙගන 
රඳවාෙගන �යාග�ෙ� නෑ. කර�ෙ� 
ම�ද්ර� �ලා ඒ අයව ඔ��ට ඕෙ� ��යට 
හ�රවන එක. එද� පැහැරෙගන �ය දවෙ� 
ඔ�� මෙ� �වට ෙහාඳටම �ෂ ම�ද්ර� 
ශ�රගත කරලා �� �ක� කරලා ආප� 
ෙගදර එවලා ��ණා. ප�ෙ� ප�ෙ� �ව 
ඉ�ෙකාෙ� �ය� ආප� ෙගදර ආෙ� ඔ�� 
එව� දවසට. 

2012 ඉඳ� 2017 ෙවනක�ම �වට 
ම�ද්ර� �ලා �ං�ක ශ්ර�කෙය� ��යට 
�යාෙගන ��යා. ඒ �තර� ෙනෙව� දවස� 
ෙ� ත්ර�තවා� ක��ෙ� රා�  අ�ග්රහය 
ඇ�ව ෙගදරටම ආ� ��ෙහ� මෙ� 
ඉ�සර�ම �වව �ෂණය කළා. මම පැ��� 
කළාම එංගල�ත ෙපා��ෙය� ඔ�ව ෙගදර 
�යලා මාව අ�අඩං�වට ග�තා.”

ප�ව එංගල�තෙ� රජය ��� 

�ර��ව �ෙලා�ටර ෙද�යක පමණ 

��� ඇ� ��ව��ාලයකට ඇ�ළ� කර 

බව�, ඇය එ� ෙ�වා�කාගාරෙ� ��න 

බව �ය�� �වසට පැ��ම ප්ර��ෙ�ප 

කළ බව� ඔ� �ය�ෙ�ය.

“මට ය�න ��ෙ� ඒ අය �වව කැ�ප� 
එකට ඇ�ළ� කරග�ත දවෙ� �තර�. 
ඊටප�ෙ� �ට� ගම� �වෙ� ෙෆා� එෙක�, 
‘මම ෙහා�� තා�ෙ�’ �යලා මට මැෙ�� 
එක� ආවා ඇෙර�න මට කතා කෙ� 
නෑ. එයාව බල�න කැ�ප� එකට ය�න 
හද� හැමපාරකම එෙ� �ලධා�� මාව 
වැළැ��වා. ප�ෙ� මම මෙ� �වෙ� ��ෙ� 
ෙ�රග�න ��ට� ඉ�ල�න �ෙයන ෙහාඳම 
තැන �යලා �තාෙගන 2018 ෙපබරවා� 13 
ලංකාවට ආවා.”

එ� �ට ෙ�නක ��� ෙ� ගැන ජා�ක 

ළමාර�ෂක අ�කා�යට, ළමා හා කා� තා 

කා�යාංශයට, ෙපා��ප�වරයාට, 

�ෙයා� ෙපා��ප�ව��ට, 

අග����වරයාට සහ ෙකාළඹ �� හා 

වංචා �ම�ශන අංශෙ� �ලාධා��ටද 

පැ��� ඉ��ප� කළද ඔ�� ��� ��� 

�යාමා�ගය� ෙනාග� බව� ෙ�නක �යා 

���ෙ�.

ප�ව අප ජා�ක ළමාර�ෂක අ�කා�ෙ� 

සභාප� උදය �මාර මහතාව ස�බ�ධ 

කරග�ෙ� ෙ� ගැන වැ��ර ෙතාර�� 

දැනගැ�මටය.

“පළෙව� කාරණාව තම� ෙ� �යන 
ගෑ� ද�වට අ��� දහඅටට වැ� �සා 
ළමා ර�ෂක අ�කා�ෙ� අ�ට ඒ ගැන 
පැ���ල� භාරගැ�ෙ� හැ�යාව� නෑ. 
න�� ෙ� ���ම එංගල�තෙ�  ���ණ 
ෙදය� �සා අෙ� රෙ� වග�ව�� 
ආයතනවලට ෙමා� ඉ��ප� කරන ක�� 
තහ�� කරගැ�ෙ� ය��� ගැට�ව�� 
ඇ�. අ�� කාරණාව ෙ� ද�වාෙ� 
ප්රකාශය� සටහ� කරග�ෙ� නැ�ව අ� 
ෙකාෙහාමද අ�කරණයට ක�� වා�තා 
කර�ෙ�? ෙමතැන� මට ඔ�ට ෙද�න 
��ව� ෙහාඳම උපෙදස තම� �ෙ�ශ 
කට�� අමා�ාංශය හරහා �තා� 
තානාප� කා�යාලයට ෙ� ගැන �යලා 
��ය� ෙයා� කර�න �යන එක.”

මම ��ෙස� ෙනෙව� 
ද� �කට අඬන 
තා�තා ෙකෙන�

��යාෙ� ��� 
ජනා�ප��මා 
�තර� ද�වලා 
��ණා ඒ රටට 
ඇ�� ෙතාර�� 
��ෙනා� ෙ� 
ගැන ෙහායලා 
බල�න� �යලා



දැ��ම�
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      akhf%;aidY a;.W keo dy akh%;aidY lkchuaiú o, akjfdrmïrm
 '''aks<=; aliykfif hóa;dw o, gdlf a,qu

 ieug iqj fi; iok foia úfoia iqm;, .re iïudk,dNS 

akfñdy ojf ;.qi S%Y a;jxsm

ohdnr foudmshks" ÿjd orejks"
Tfí iy Tn ÈhKshf.a m%udojk újdyh ksid ;j ;j;a flakaø n,ñka ld,h 

  aljduSi ,dl álf hs;a;mïi ydjú a;myh gdlferÿ Iadof ¨hsi gdlfdkf ;.

;=< § ienE lr ux., u,a jrï ,nkakg Tn ;j;a m%udo fkdjkak' 

mjqf,a iu`.sh ;=<ska ish¨ frda. ìh ÿre ù udkisl iqjh" ldhsl iqjh"Okh" 

n,h" /lshd" jHdmdr ÈhqKqj Wodlr .kak' m%udo fkdjkak'

.eyekshlf.a ÿl y`ÿkkafka ;j;a .eyekshla u muKs' 
Tn fï l=uk fyda m%Yakhlg ueÈj flfkl=g lshkakg neßj" lSj;a M,la ke;sj 
yoj;ska ú`ojk Tn" ieflka ìfhka f;drj" ;u wd;au f.!rjh" ryiHNdjh 

/lf.k ish ujg" fidhqßhg fuka mjid i;H f,iu iykh ,nd.kak' 

     fld<U - l=reKE., m%Odk ud¾.fha wfòmqiai;a w,õj;a w;r ;=,aysßh Widúh msysgd we;' t;ek niskak' ta bÈß msg' 

yer .sh wh kej; ,xlr
.ekSug iy wkshï 

iïnkaOlï ÿre lsÍug

jeäysá wjirh we;sj 
l=,f.org msúiSug

m%udo jQ újdyhg ux., 
u,a jrï

bf.kSug wolaI orejka 
krl weiqfrka ñoùug 

i;=re lror" wm, 
Wmøj,ska wE;a ùug

Tfí iqkaor leoe,a, 
iqrmqrhla lr .ekSug

keK .=Kfhka msß lSlre 
orefjla lr .ekSug

lsisfjl=f.ka lrorhla 
fkdù ;u foam< wdrlaId 

lr .ekSug

bvug" /lshdjg" 
jHdmdßl ia:dkhg ÈhqKqj 

i,id .ekSug

 lsisúfgl;a fndre w`ÿka" wdrE`v" Ydia;%j,g fkd/jfgkak'

2022$2023 jir idudkH 
fm<" Wiia fm< YsIH;aj úNd.j,ska 

úYsIag ch ,eîug

,eîu" ÈhqKqj" jdikdj ,en ,laIm;shka 
fldaám;shka lrjk Okh" n,h <`.d lr .ekSug 
n,.;= hka;% fukau iqj`o OQmh ,nd .ekSug o

;reK ¥ mq;=ka" ieñhka u;a j;=rg" u;a øjHj,g 
weíneysùu ÿrelr §u 

^b;du ryia flï l%uhla u.ska&

yuqùu 
 fikiqrdod iy bßod Èkj, Wfoa 

w,õfõ §" nodod Èk muKla uykqjr §

meñKSug fmr ÿrl:k weu;=ula § 
fõ,djfjka lr.kak'

Y%S iq.; fjo ueÿr ;=,aysßh" w,õj 077 77 22 860 $ 075 48 38 300

Ôú;fha ish¨ ÿla orkakS ldka;djlauhs' Wmf;a isg 
urKh olajdu ;u mjq, ;=< oyil=;a ÿla ork Tn 
;reKshla" fmïj;shla" ìß`ola" ujla jkakg mq`Mjk' 
;u fmïj;d" ieñhd" orejd fjkqfjka Tn fldf;l=;a 

kï bjiSï fukau ord.ekSï isÿ lrkjd we;s'

mjqf,a iu`.sh" n,h" 
ÈhqKqj we;s lsÍug

ෙර��� ක�මා�තය 

ස�බ�ධෙය� ෙලාකෙ� 

��ඝතම ඉ�හාසය �ෙය�ෙ� 

ලංකාවටය. ෙහළෙ� පළ� 

ර� ෙලස හැ��ෙවන මහා 

ස�මත ර��ෙ� කාලෙ� පට� 

ෙහළය� ශාඛ ෙක�ව�� 

ෙර��� සක� කළ බව ෙබෟ�ධ 

පතෙපාෙ� සඳහ� �ෙම� ඒ 

ඉ�හාසෙ� තරම ෙමානවට 

පැහැ�� ෙව�. �ජය ර� 

ත�මැ�නාවට ෙගාඩබ�න 

�ට �ෙ��ය ක� ක��� 

�� බවට ඇ� ප්රවාදෙය�ද 

පැහැ�� ව�ෙ� ලංකාෙ� ෙර� 

ක�මා�තෙ� ඉ�හාසය�.

ඉතා �� ඉ�හාසය� ඇත� 

ඇඟ�� ක�මා�තය ලංකාෙ� 

�ශාලතම ක�මා�තය� 

වශෙය� ව�ධනය �ෙ� 1970 

දශකෙ� අගබාගෙය� ප�වය. 

1977 �වෘත ආ��කෙය� 

ප� ඇඟ�� ක�මා�තය 

ලංකාෙ� ප්රධාන අපනයන 

ආ�ය� මා�ගය� බවට ප� 

� අතර ��වස�ය�වය සහ 

�ණා�මක බව �සා ඉතා 

අ� කාලය�� ජා��තර 

���ය� �නාගැ�මටද සම� 

�ය.

අෙ� රෙ� ඇ� සම�ත 

ඇඟ�� ක�මා�තශාලා 

සං�ාව 400කට අ�කය. එ�� 

95%�ම �� හා ම� ප�මාණ 

�ාපාර වන අතර, මහා 

ප�මාණ ක�මා�ත ඇ�ෙ� 

5%�. ප�මාණය �ම� �ණ� 

ෙ� �ය�ෙදනාෙ� කැප�ෙ� 

අ�ව� නැ� බව සනාථ ව�ෙ� 

ක�මා�තය ඇරඹූ� �ට අද 

ද�වාම අපනයන ආ�යෙම� 

40% කට වැ� ෙකාටස� රටට 

ෙගන එ�ෙ� ඔ�� �සාය. 

ප��ය ෙකා�� වසංගතය 

මැද ආ��කය කඩා වැෙට�� 

පවා ලංකාවට �ෙ�ශ ��මය 

ෙගන ආ එකම මා�ගය �ෙ�ද 

ඇඟ�� ක�මා�තය�.

ෙමරට ඇඟ�� ඉ�හාසෙ� 

මස� �ළ වා�තා කළ ඉහළම 

ආ�යම වා�තා කර�� ඇඟ�� 

ක�මා�තය ප��ය �� (2022) 

මස අ�� වා�තාව� තැ�ය. 

අ��දය මැද ෙබාෙහාෙදනා 

�දහසට කාරණා ෙසාය��  

ඇඟ�� ��ව� කවද� 

ඔ��ෙ� රාජකා� හ�යටම 

ඉ�කරන බව �මට ඊට වඩා 

උ�හරණය අව� නැත.

ඇඟ�� �ෙෂත්රය තැ� ෙ� 

��ෙ�� වා�තාව ��බඳව 

ඒකාබ�ධ ඇඟ�� සංසදය 

අදහ� පැව�ෙ� ෙමෙ�ය.

“�� මාෙස� �තර� ඇඟ�� 
අංශෙය� ඇෙම�කා� ෙඩාල� 
��යන 536.65ක ආ�යම� 
උපයලා �ෙයනවා. ප��ය මැ� 

මාසයට සාෙ��ෂව ප්ර�ශතය� 
��යට ආ�යම 39%�� 
වැ�ෙවලා. �ට ක�� මාසයක� 
ඉපැ� වැ�ම ආ�යම වා�තා 
ෙව�ෙ� 2013�. ඒ ඇ.ෙඩා.

��යන 504�. ඒ කාෙ� රෙ� 
දැ� වෙ� ආ��ක අ��දය� 
��ෙ� නැහැෙන. ඒ �සා ෙ� 
වා�තාව ඊට� වඩා ෙගාඩ� 
�ෙ�ෂ�.”

ඔ�� පවස�ෙ� ෙ�ශපාලන 

කැළ�� සහ ආ��ක ගැට� 

��ණ� ආෙයාජක�� 

ලංකාෙ� ඇඟ�� ක�මා�තයට 

�ය කරනා බව�. �� මාසෙ�� 

ඇෙම�කා එ�ස� ජනපදයට 

��කරන අපනයන 67.6%��, 

�ෙරාපා සංගමය ෙවත 

(එ�ස� රාජධා�ය හැර) කරන 

අපනයන 24%�� සහ එ�ස� 

රාජධා�යට අපනයනය 16%ක 

ව�ධනය� වා�තා කර ඇත.

අ�ව�ම ෙමාෙහාතක 

රටට ෙමවැ� අපනයන 

ආ�යම� ෙගන ඒම ගැන 

ලංකාෙ� ප්රධාන ෙපෙ� ඇඟ�� 

�ාපාරය� වන ‘ඔෙ�ගා 

ල��’ ආයතනෙ� සඳලංකාව 

ක�මා�තශාලාෙ� සහකාර 

මානව ස�ප� කළමනාකාර 

ස�ප� �රෙකා� මහතාෙග�ද 

අප අදහ� �ම��.

“ලංකාෙ� �ෙයන බරපතළ 
ආ��ක අ��දය අෙ� 
�ෙ�ත්රයට� ඒ ��යටම 
බලපානවා. අ� දවසකට 
ඇඟ�� ෙ�වක ෙ��කාව� 
4000කට වැ� ප්රමාණයකට 
ආහාර සපයනවා. ගෑ� ප්ර�ෙ� 
�සා දර ��වල උයලා� අෙ� 
ළම��ට කෑම ෙද�න �ණා. 
ට්රා��ෙපා�� ෙද�න ෙවලාවට 
ෙත� �ක ෙහායාග�න අමා��. 
අ�ක ට්රා��ෙපා�� ෙද�ෙ� 
ප්රධාන පාරව�වලට �තරෙ�. 
ෙත� ප්ර�ෙ� �සා සමහර අයට 
ප්රධාන පාරට එ�න අමා��. 
ඒ �සා ෙ� දව�වල ෙගාඩ� 
අයෙ� පැ��ම අ��. හැබැ� 
ඔය ෙමාන ගැට�ව ��බ� අ� 
අෙ� ඇණ�� හ� ෙවලාවටම 
යැ�වා. ඉ�� ෙ� ෙවනෙකාට 

අෙ� ආයතනෙ� අපනයන 
ආ�යම� සැල�ය �� ෙලස 
වැ�ෙවලා. 2019 ෙකා��වලට 
ක�� ��� ත��වයට 
වඩා ෙහාඳ ව�ධනය� දැ� 
ඇඟ�� �ෙෂත්රෙ� �ෙයනවා. 
2022 ජනවා� මාෙ� ඉඳලා 
හැම මාසයක�ම ඇඟ�� 
�ාපාරෙය� ලංකාවට ඇ.ෙඩා.
��යන 400 ඉ�මවලා උපයලා 
�ලා �ෙයනවා. �� මාෙස� 
තැ�ව වා�තාව ආයතනය� 
හැ�යට අ�ට� �ෙ�ෂ�. ඒ 
වා�තාෙ� ෙකාට�ක�ව� 
ෙව�න ලැ�� එක අ�ට 
ආඩ�බරය�. ඉ�� ඉ�සරහට 
ෙමාන අ�ෙයාගය ආව� අෙප� 
රටට ෙව�න ඕෙ� ��කම අ� 
ඉ�ට කරනවා.”

ඇඟ�� ක�මා�තය 

ආර�භෙ� �ට අද ද�වා එ� 

ෙ�වා ���ත �ව�ෙග� 

80%�ම කා�තාව�ය. ඒ 

�සා ෙ� ෙමාෙහාෙ� රට දරා 

���ෙ� කා�තාව� බව 

පැව�ෙ� වරද� අප ද��ෙ� 

නැත. ඉ�� ෙ� ෙමාෙහාෙ� 

අප� රට� දරා��නා ෙසා�� 

ස�නා�ය�ට ‘ධර�’ අපෙ� 

උ�තමාචාරය!

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

ෙගා�ෙ�� නෑ��� රට හද� ��ෙවා  
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එංගල�තෙ� බ���හැ� �වර� 

පැවැ��� ‘2022 ෙපා�රා� ම�ඩ�ය 

�ඩා උෙළල’ ෙ� පාර අ�ට �ක� �ෙ�ෂ 

එක� �ණා. ඒ ෙපා�රා� ම�ඩ�ය 

�ඩා ඉ�හාසෙ� පළ�වරට ම�ලවෙපාර 

�ඩාෙව� අෙ� රටට ෙලාකඩ පද�කම� 

�නාගැ�ම� එ�ක. �ෙලාග්රෑ� 57 බර 

ප��ය �ෙයාජනය කර�� ‘ෙන�� අ�ංසා 

ප්රනා��’ තම� ඒ ජයග්රහණය ලබා ග�ෙ�. 

ඒ� සමඟම ෙපා�රා� ම�ඩ�ය �ඩා 

උෙළලක� පද�කම� ලබාග� ළාබාලතම 

� ලාං�ක ��කාව බවට� ඇය ප��ණා. 

ඉ�� ඒ ජයග්රහණය� එ�ක ෙන�� ගැන 

රෙ�ම අවධානය ෙයා�ෙව�ච ෙමාෙහාතක 

ෙ� ස�ෙ� ‘ධර�’ කවරය දරා���නට අ� 

ඇයට ආරාධනා කළා.

“එ� මං බලාෙපාෙරා�� �ෙ� ෙලාකඩ 
පද�කම ෙනෙව� ෙකාෙහාම හ� කරලා 
ර� පද�කම ග�න. ඒ� ඒක බැ��ණා 
�යලා �ක� නෑ. ෙමාකද මෙ� පද�කම 
��ප�ෙ� කාටව� ෙනාෙප�� ෙලා� 
ක�� කතාව� �ෙයනවා. ඒක ද�ෙ� 
මා� එ�ක �ට� �පෙදෙන� �තර�. 
ඒ �සා ග�ෙ� ෙලාකඩ පද�කම 
�ණ� ඒක මට ර� පද�කම� හා 
සමාන�.”

එ�තරා අව�ථාවක� ඇයට ඒ 

ජයග්රා� තරඟය මගඇෙර�න �ය 

ෙවලාව� ��ණා �යල� ෙන�� 

අ�� එ�ක ��වා.

“තරඟයට ඉ��ප� ෙව�න ක�� 
ෙපා� ප්ර�න වගය� ෙවලා �ය�ත 
ෙවලාවට ක�� බර ෙද�න බැ� �ණා. 
ඒ ෙවලාෙ� ම�ලවෙපාර ස�ෙ�ලනෙ� 
ක�� �ට� ෙ�ක��මා වන 
ම�ලවආර�� ස� තම� �වලා පැනලා 
මට තරඟ කර�න අව�ථාව හදලා ��ෙ�. 
අ��ෙ� ස� ඇ�වා. ඒ ස� ෙනා���න 
මට එ� තරඟය මගඇෙර�න ��ණා.”

තරඟය ඇරෙඹ��ම ��තර 

�චාරක�� ��ෙ� ප්ර�වා� 

ඕ�ෙ��යා� ��කාව තරඟෙය� පහ� 

ජයග්රහණය� ලබාග�නවා �යලා. 

හැබැ� ඒ කතාවට එතර� ආ�ෂ ��ෙ� 

නෑ. ෙමාකද ප්ර�වා� ඕ�ෙ��යා� ��කාවට 

10:00 � ��යට 18 හැ��� ෙන�� ඉ��ෙ� 

පරාජය ෙව�නට� ���ෙ�.

මෙ� මා�ට� එයාෙ� ද�ව�ට 
ෙනා�� කෑම පවා 
මට ක�න අර� ��නා  

“ෙලාකඩ පද�කම ෙව�ෙව� තරඟයට 
ය�න ක�� මා�ට� ��වා ඔයා ෙ� තැනට 
එ�න �ඳ� ��කරතා මත� කරග�න 
�යලා. මං �හා රට�ම බලාෙගන ඉ�ෙ� 
�යල� ��වා. මා�ට�ෙ� ඒ කතාව� එ�ක 
මට ��ම ශ��ය� ආවා. මං ඒ ෙවලාෙ� 
�තාග�තා අත ළඟට ආ� පද�කම �යටව� 
ඕ�ෙ��යාවට න� ෙද�ෙ� නෑ �යලා.”

ෙන��ෙ� ගෙ� ශ��ය� �ෙ� 

ශ��ය� මැද අවසාෙ� ඇයට ෙලාකඩ 

පද�කම �නාග�න ලැ�ණා. ඒක එෙ� 

ෙමෙ� ජයග්රහණය� ෙනා�ෙ� ඇෙ� 

වයස� එ�ක. ෙමාකද තවම� ෙන�� 

�ය�ෙ� පාස� ��ාව�.

“මෙ� ගම ප�නල ඉ���න. ප�නල 
ෙව�ප�ල සංඝරතන මහා ��ාලෙ� කලා 
අංශෙය� උස� ෙපළට ඉෙගනග�නවා. �ඩාව 
පැ�ෙත� වෙ�ම අ�ාපනය පැ�ෙත�� ඉ��යට ය�න තම� බල�ෙ�. ��ව� තර� 

උ�සාහ කරනවා ඒ ෙදකම සමබරව කරෙගන 
ය�න.”

ඒ ෙව�ෙව� තම ප�ෙ� උද�ය� 

ෙන��ට ෙලා� හ�ය� ෙවන බව� ඇය 

අ�� එ�ක ��ෙ�.

“අෙ� ප�ෙ� ඉ�ෙ� මම�, 
අ�ම�,�තා�ත�, අ�ක�, නං��, ම���. 
අ� හැෙමාම �ව�ෙව�ෙ� තා�තා කරන 
ෙපදෙ�� ර�සාෙව�. �ං� කාෙ� ඉඳ�ම මං 
හැ�ෙ� වැ�ෙ� ආ��ක අපහ�ක� ෙගාඩ� 
එ�ක. ඒ� අ�මා තා�තා මට ��ම අ�ව� 
කෙ� නෑ. එයාලා ෙනාකා ෙනා� හ� මට ක�න 
ෙබා�න ��නා. අ�� එක ෙ� වෙ� �ඩාවකට 

ගැහැ� ද�ෙව� යව�න ෙගාඩා� අ�මලා 
තා�තලා කැම� නෑ. ඒ� මෙ� අ�මලා 
ඒකට මට ඉඩ ��නා.”

සමහර�ට ෙන��ෙ� අ�මලා එ� 

තම�ෙ� �ය�යට ��පෑවා න� අද 

අෙ� රටට ෙමෙහම ���ය� ලැෙබන 

එක� නෑ. ඒක �සාම ෙන��ෙ� අ�මා 

තා�තට� ෙ� ෙගෟරවය අ���. 

අෙන� ��ගලයා තම� ෙන��ෙ� 

ම�ලවෙපාර ��වරයා �රංග �මාර. 

ඔ�� ෙ� පද�කම ෙව�ෙව� ෙලා� 

කැප��ම� කර� ��ගලෙය�.

“මෙ� ���ක� �රංග �මාර. 
අ� �ය�ෙ� මා�ට� �යලා. �ල� 

අ�ට ����� කර�න ෙම�ට ��ෙ� 
නෑ. මට මතක� මං ���ම ����� 

කෙ� � �� ෙගාෙ�. ප�ෙ� අ�ට � ලංකා 
ම�ලවෙපාර ස�ෙ�ලනෙය� ෙම�ටය� 
��නා. ඒ� ඒක �ග�න තැන� ��ෙ� නෑ. 
ප�ෙ� ප�සෙ� හා���ෙවා ප�ස� ව�ෙ� 
ඉඩ� ��නා. අෙ� ස�ෙද� එ�ක එතැන වැ� 
කාලය� ඉ�න �ෙ� නෑ. ප�ෙ� යා�ෙව�ෙ� 
කමතක ෙම�ෙ� �ෙගන ����� කෙ�. ඒ� 
වැ�ස දව�වලට එෙහම� බෑ. ආවරණය� 
නැ� ��� ෙම�ෙ� ෙතෙමනවා. ඔය අතෙ� 
�� ෙකෙන� අ�ට තැන� ��නා. මාස ෙදක� 
වෙ� ඉ�නෙකාට එතැ��� අ�ට ය�න �ණා. 
අ��ෙ� මා�ට� �රණය� ග�තා එයාෙ� 
ෙගදර ව�ෙ� ම�ව� ගහලා ඒ ම�ෙ� අ� 
����� �ක කර� �යලා. එෙහම� මා�ට� 
අ�ව ��� කෙ�.”

කතාව� �ෙයනවෙ� කැප�ම� �ෙයන 

��වරෙය� ගා�� කව�ව� අද�ෂෙය� 

��ෙව�ෙ� නෑ �යලා. ෙ� ��වරයා� 

ඒකට ෙහාඳ උ�හරණය�.

“මට මතක� මා�ට� අ�ට ණය ෙව� ක�න 
අර� ��නා. එයාෙ� ළම��ට පවා ෙනා� 
මට ක�න අර� �� අව�ථා ��ණා. එයාෙ� 
��ඳ� මට සැල�ෙ� එයාෙ�ම �ෙව�ට 
වෙ�. මම� ෙපාෂණයට �යලා අ�� ෙදය� 
ග�ෙ� නෑ. ෙගදර උයන බ�, ෙකා�, ෙද�, 
ෙපාෙලා� තම� කෑෙ�. ම�ලවෙපාර කර�න 
ෙලා� ශ��ය� ඕ�. මට හැමෙ�ම ලැ�ෙ� ඒ 
කෑමව�� තම�.”

ඒ තම� ෙන��ෙ� පද�කම ��ප�ෙ� 

කතාව. හැබැ� අව�ම තැ�වල� තම�ට 

අත�ත �� අයව මත� කර�න� ඇය 

අමතක කෙ� නෑ.

“� ලංකා ජා�ක ඔ���� ක��ෙ� 
සභාප��මා, ෙ�ක��මා ඇ�� �ලධා�� 
මත� කර�න ඕන. � ලංකා ම�ලවෙපාර 
ස�ෙ�ලනෙ� සභාප� සර� ෙ�වා�තාරණ ස� 
මත� කර�න ඕන. ඒ ස�ෙ� ඉ��මකට මට 
හංෙ��යාෙ� මාස ෙදකක ���ව� ලැ�ණා. 
ඒ වෙ�ම ඒ ස�ෙ�ලනෙ� අ��� �ලධා�� 
වෙ�ම ෙලාක ම�ලවෙපාර ස�ෙ�ලන 
සංව�ධන ආයතනෙ� ෙඩකා මැ��යව� 
මත� කර�න කැම��. �ඩා අමා�ංශය� 
මත� කරනවා. ��ෙබා ආයතනය NOC 
එක� එ�ක එක�ෙවලා මට ශ��ය� �ණා. 
ඊට අමතරව ��ත ස�, අ�ෂා ෙකා��ව�� 
��, ලස�ත ෙර�� ස�, ච��ද ස�, අ�ල 
ස� වෙ�ම මෙ� ආදර�ය ���ක� �රංග 
�මාර ස�, එයාෙ� ��ඳ සහ මෙ� අ�ම�, 
තා�ත�, අ�ක� ආදෙර� මත� කරනවා. ඒ 
වෙ�ම� මෙ� ජයග්රහණය බලාෙගන �ට� 

�ය�ම � ලාං�ක ජනතාවට� මං ���� 
�යනවා.”

ෙ� අතරවාරෙ� ෙන��ට ෙගාඩා� ව�නා 

තෑ�ග� ෙද�න ප��ය� තව� ෙකෙන� 

ඉ��ප� �ණා. ඒ ‘ෙදරණ’ මා� ජාලෙ� 

සභාප� ��� ජය�ර මහ�මයා. ඔ� මාස 

�න� ඇ�ළත ‘ම�ස� ෙදරණ’ ම�� 

අ��ම �වස��, ‘ම� ෙදරණ’ ම�� අගනා 

���වය�� ෙන��ට ලබාෙදන බව� 

පැව�ෙ�. ඉ�� ඒ ස�ට� වචන කර�න අ� 

ඇයට ඉඩ ��නා.

“ෙදරණ මා� ජාලෙ� සභාප� ��� ජය�ර 
ස�ට ෙගාඩා� �� මං ගැන බැ�වට. ඒ ස� 
මට අ�� ෙගය� වෙ�ම ���වය� ෙද�න 
ෙපාෙරා�� �ණා. ඒක මට කව�ව�ම අමතක 
ෙවන එක� නෑ.”

ස�� ක��� එ�ක එෙහම �ය� 

ෙන��ෙ� අනාගත බලාෙපාෙරා�� ගැන 

අහ�න� අවසානයට අ� අමතක කෙ� නෑ.

“මෙ� එකම �නය තම� කව�හ� ඔ���� 
�ෙයාජනය කරන එක. ඒ ෙව�ෙව� ඉ��ෙ� 
පැවැ�ෙවන හැම තරඟාව�ය�ම ෙහාඳට 
කර�න �තාෙගන ඉ�නවා. �ස��කා 
අ�කට ප�ෙ� ඊළඟ ඔ���� පද�කම 
අ�වා�යෙය�ම මං ලංකාවට අර� එනවා.”

“එ� මං බලාෙපාෙරා�� �ෙ� ෙලාකඩ 
පද�කම ෙනෙව� ෙකාෙහාම හ� කරලා 
ර� පද�කම ග�න. ඒ� ඒක බැ��ණා 
�යලා �ක� නෑ. ෙමාකද මෙ� පද�කම 
��ප�ෙ� කාටව� ෙනාෙප�� ෙලා� 
ක�� කතාව� �ෙයනවා. ඒක ද�ෙ� 
මා� එ�ක �ට� �පෙදෙන� �තර�. 
ඒ �සා ග�ෙ� ෙලාකඩ පද�කම 
�ණ� ඒක මට ර� පද�කම� හා 

එ�තරා අව�ථාවක� ඇයට ඒ 

ජයග්රා� තරඟය මගඇෙර�න �ය 

ෙවලාව� ��ණා �යල� ෙන�� 

“තරඟයට ඉ��ප� ෙව�න ක�� 
ෙපා� ප්ර�න වගය� ෙවලා �ය�ත 
ෙවලාවට ක�� බර ෙද�න බැ� �ණා. 
ඒ ෙවලාෙ� ම�ලවෙපාර ස�ෙ�ලනෙ� 
ක�� �ට� ෙ�ක��මා වන 
ම�ලවආර�� ස� තම� �වලා පැනලා 
මට තරඟ කර�න අව�ථාව හදලා ��ෙ�. 
අ��ෙ� ස� ඇ�වා. ඒ ස� ෙනා���න 
මට එ� තරඟය මගඇෙර�න ��ණා.”

තරඟය ඇරෙඹ��ම ��තර 

�චාරක�� ��ෙ� ප්ර�වා� 

ඕ�ෙ��යා� ��කාව තරඟෙය� පහ� 

ජයග්රහණය� ලබාග�නවා �යලා. 

හැබැ� ඒ කතාවට එතර� ආ�ෂ ��ෙ� 

නෑ. ෙමාකද ප්ර�වා� ඕ�ෙ��යා� ��කාවට 

10:00 � ��යට 18 හැ��� ෙන�� ඉ��ෙ� 

පරාජය ෙව�නට� ���ෙ�.

ය�න.”
ඒ ෙව�ෙව� තම ප�ෙ� උද�ය� 

ෙන��ට ෙලා� හ�ය� ෙවන බව� ඇය 

අ�� එ�ක ��ෙ�.

“අෙ� ප�ෙ� ඉ�ෙ� මම�, 
අ�ම�,�තා�ත�, අ�ක�, නං��, ම���. 
අ� හැෙමාම �ව�ෙව�ෙ� තා�තා කරන 
ෙපදෙ�� ර�සාෙව�. �ං� කාෙ� ඉඳ�ම මං 
හැ�ෙ� වැ�ෙ� ආ��ක අපහ�ක� ෙගාඩ� 
එ�ක. ඒ� අ�මා තා�තා මට ��ම අ�ව� 
කෙ� නෑ. එයාලා ෙනාකා ෙනා� හ� මට ක�න 
ෙබා�න ��නා. අ�� එක ෙ� වෙ� �ඩාවකට 

ගැහැ� ද�ෙව� යව�න ෙගාඩා� අ�මලා 
තා�තලා කැම� නෑ. ඒ� මෙ� අ�මලා 
ඒකට මට ඉඩ ��නා.”

සමහර�ට ෙන��ෙ� අ�මලා එ� 

තම�ෙ� �ය�යට ��පෑවා න� අද 

අෙ� රටට ෙමෙහම ���ය� ලැෙබන 

එක� නෑ. ඒක �සාම ෙන��ෙ� අ�මා 

තා�තට� ෙ� ෙගෟරවය අ���. 

අෙන� ��ගලයා තම� ෙන��ෙ� 

ම�ලවෙපාර ��වරයා �රංග �මාර. 

ඔ�� ෙ� පද�කම ෙව�ෙව� ෙලා� 

කැප��ම� කර� ��ගලෙය�.

“මෙ� ���ක� �රංග �මාර. 
අ� �ය�ෙ� මා�ට� �යලා. �ල� 

අ�ට ����� කර�න ෙම�ට ��ෙ� 
නෑ. මට මතක� මං ���ම ����� 

කෙ� � �� ෙගාෙ�. ප�ෙ� අ�ට � ලංකා 
ම�ලවෙපාර ස�ෙ�ලනෙය� ෙම�ටය� 
��නා. ඒ� ඒක �ග�න තැන� ��ෙ� නෑ. 
ප�ෙ� ප�සෙ� හා���ෙවා ප�ස� ව�ෙ� 
ඉඩ� ��නා. අෙ� ස�ෙද� එ�ක එතැන වැ� 
කාලය� ඉ�න �ෙ� නෑ. ප�ෙ� යා�ෙව�ෙ� 
කමතක ෙම�ෙ� �ෙගන ����� කෙ�. ඒ� 
වැ�ස දව�වලට එෙහම� බෑ. ආවරණය� 
නැ� ��� ෙම�ෙ� ෙතෙමනවා. ඔය අතෙ� 
�� ෙකෙන� අ�ට තැන� ��නා. මාස ෙදක� 
වෙ� ඉ�නෙකාට එතැ��� අ�ට ය�න �ණා. 
අ��ෙ� මා�ට� �රණය� ග�තා එයාෙ� 
ෙගදර ව�ෙ� ම�ව� ගහලා ඒ ම�ෙ� අ� 
����� �ක කර� �යලා. එෙහම� මා�ට� 
අ�ව ��� කෙ�.”

කතාව� �ෙයනවෙ� කැප�ම� �ෙයන 

��වරෙය� ගා�� කව�ව� අද�ෂෙය� 

�ං� කාෙ� ඉඳ�ම 
මං හැ�ෙ� 

වැ�ෙ� ආ��ක 
අපහ�ක� 

ෙගාඩ� එ�ක. 
ඒ� අ�මා තා�තා 
මට ��ම අ�ව� 

කෙ� නෑ

අත ළඟට ආ� 
පද�කම �යටව� 
ඕ�ෙ��යාවට න� 
ෙද�ෙ� නෑ �යලා 

මං ඒ ෙවලාෙ� 
�තාග�තා

- ෙන�� අ�ංසා ප්රනා��

 ���ක� �රංග �මාර මහතා සමඟ



3කිරණවසර
2022 අග�

ෝස්තු
1ක

ාණ්ඩ
යහ

යවැ
නික
ලාපය

ශිෂ්ය
තව
මාසික

පුවත
පත  

ලස්ස
නපි
න්තූර



ගකාළ
යක්

තෑගි
ග�ග

නන

ප්රගේ
ලිකා

ශිෂ්ය
තවය

ට

පුරුදු
ගවන්

න

ප්රශන
පතත

ර

ගෙක
ක්

පරිස
ර

ක්රියාක
ාරකම්

 

        
 

පා්ඩම්


ග�ා්ඩ
ාරියක්

පාට
පාට

�ණ
ං

ඉස්ග
කෝගේ

       
 

මිලරු
.

120/-

QRග
කෝඩ්
එක


ස්කෑ
න්ක
ර

ගම්ක
වියඅ

හන්න
 

ගමන්
නගම

තන
කූඹි
රැළක්

ගුල
ක්

හෙන
වා

අන්න
අත
නගේ

ගයා
රැළක්

හුඹ
ස්

බඳින
වා

පුංචි
වුණ
තඋ
න්හ
ැමග
ලාකු
වැ්ඩ

ක්ක
රනව

ා

පුංචි
අපිත

එක
තුගව

ලාර
ටක්
 

හෙන
වා

පෙර
චනය

:එච්
.ඩී.ජ

යතිල
ක

ෙැන්
අහන්

නළ
මාක

වියක්


4කිරණවසර
2022  අග�ෝස්තු1කාණ්ඩයහයවැනිකලාපයශිෂ්යතවමාසිකපුවතපත  

මිලරු.
120/-

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

ගම්ෙැන්
අහන්්න
ළමාකවියක්

යටයටයට

අහඅහ
ළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමාළමා කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්කවියක්

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

මිල රු. 120/-

ශිෂ්යත්ව මාසික පු්වත්පත  

5
්වසර2022   අග�ෝසතු  1 කාණ්ඩය  හය්වැනි කලා්පය   

කිරණ

ටින් බෙ
වතුර පි
හැම 

ටින් බෙ
වතුර පි
හැම 
්කබ

ක�ොච්චර
 ප්රශ්න පත්තර ක�රුවත

අපිට හරියනක්නම 

කේ කිරණ ප්රශ්න පත්තරමයි. 

ඔන්න යොළුවකන අලුතම ප්රශ්න පත්ර �ටටලය 

අදම අරගන්න 
 

ප්රශ්න පත්ර විස්සක්ම තියේනවා....

බයකවන්න එපො දැන්නේ

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

ක්නට ඇගහ්න ගීතයක

3කිරණකිරණකිරණකිරණකිරණකිරණකිරණවසරවසර3වසර3
2022 
2022 අග�

ෝස්තු
අග�

ෝස්තු
අග�

ෝස්තු
අග�

ෝස්තු
අග�

ෝස්තු
අග�

ෝස්තු
අග�

ෝස්තු
11 ක

ාණ්ඩ
ය

කාණ
්ඩය

කාණ
්ඩය

කාණ
්ඩය

කාණ
්ඩය

කාණ
්ඩය

හය
වැනිහයව
ැනි

හයව
ැනි

හයව
ැනි

හයව
ැනි

හයව
ැනි ක

ලාපය

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
ත

ශිෂ්ය
තවවවවවවය

ටයටයටයටයටයටයට

පුරුදුපුරුදුපුරුදුපුරුදුපුරුදුපුරුදුපුරුදු
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න
ගවන්

න

පුරුදු
ප්රශප්රශප්රශප්රශප්රශප්රශප්රශප්රශන

නනපතපතපතපතපත
තතතතතතරරරර

ගගගෙක
ක්ෙකක්ෙකක්ෙකක්ෙකක්ෙකක්ෙකක්ෙකක්ෙකක්

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

පරිස
ර

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

ක්රියාක
ාරකම්

        
 
්ඩ්ඩ්ඩ්ඩම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම් ාරියක්ාරියක්ාරියක්
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විජේරත්න අඹතලාව  

(අධ්ාප්නජේදී)

විශ්ාමික විදුහලපති - අවිස්ාජේලල

කිරණ

පාඩම් මාලාව 
්ෑම ්තිජේ

 දි්නකම
 පෙරවරු  6.00
 සිට 7.00 දකවවා

කිරණ
ශිෂ්යතව 
පුවතපත හා 
්මගාමීව 
පැවැතජව්න 

පාඩම් මාලාව
ෑම ්

 දි
පෙරවරු  

7.00 දක

කිරණකිරණකිරණකිරණ
ශිෂ්යතව
පුවතපත හා 

මගාමීව 
පැවැතජව්න 

පාඩම් මාලාව
්

පෙරවරු
 සිට 7.00

්ෑම ජ්්නසුරාදාවකම 
ජපරවරු 8.00 සිට 12.00 දකවා

මිල රු. 120/-

මිල රු. 120/-

කකක්න්න්න්න්නට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇට ඇගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගහ්නගීතයගීතයගීතයගීතයගීතයගීතයගීතයගීතයගීතයකකකකකකකකකකකකක

්ෑම ජ්්නසුරාදාවකම ්ෑම ජ්්නසුරාදාවකම 
ජපරවරු 8.00 සිට 12.00 දකවා

හතරක්්ම
ශිෂ්යත්වයට 

ඉලකක ප්රශ්න පත්තර 

කිරණකිරණ5
ව්ර

පතතජරන්

132022 අෙගා�� 17 වන බ��

ෙන��ෙ� ජයග්රහණය ගැන අ�ට �ය�න 

ර�ම� �යා� ව��දරාට� ෙලා� කතාව� 

��ණා. න�� ෙනාද�නවා �ණාට ඒ තම� 

ෙන��ෙ� ආදර�ය අ�මා. ඇය� සමඟ 

��කළ ෙක� කතාබෙ� සටහන� ෙ�. 

�වෙ� තරඟය බල�න 
ෙබ�ල ගාවට වැ�� 
කැලෑව මැ�� මම 
�� එක ��� ෙගදරට ��වා

ෙන�� මව සහ �යා සමඟ

රටට �තර� ෙනෙව� අ�මට� ෙ� තර� 
අ�මානය� ෙගන� �� �ව ගැන ෙමාකද 
�ෙත�ෙ�?

මෙ� �ව ��ෙ� ෙලාකඩ පද�කම� �ණාට 

ඒක මට ර� පද�කම� වෙ�. ෙමාකද ෙගාඩා� 

�� �ඳල� එයා ෙ� ජයග්රහණය ලබාග�ෙ�. 

කතාව� �ෙයනවෙ� �� �ඳලා අරග�ත 

ෙ�ව� ව�නාක�� වැ�� �යලා. 

හැබැ� �ව ම�ලවෙපාර �ඩාවට යනවට අ�මා 
���ම අකමැ� �ණා� ෙ�ද?

ඔ� ���ම මං එපා ��වා. මට ඕන �ෙ� 

�ව ෙහාඳට ඉෙගනගන සා�ය� අ�න ර�සාව� 

කරනවා ද��න. ඇර� ම�ලවෙපාර �ඩාව 

ගැන අ� දැනෙගන ��ෙය� නෑ. ඒ �ඩාෙව� 

ෙම�චර �ර� ය�න ��ව� �යලා ��ෙව� 

නෑ. ඒ� එයා තා�තව අමා�ෙව� කැම� 

කරෙගන ��ණා. අ��ෙ� ඉ�� අකමැ�ෙත� 

�ණ� මට� ඒකට කැම� ෙව�න �ණා.

එෙහම කැමැ�ත ��නට ඊටප�ෙ� �වට ෙ� 
�ඩාව අ�හ��න �ය� අව�ථා එෙහම නැ�ද?

ෙමාකද නැ�ෙ�? ඕනතර� ��ණා. සමහ� 

�ණටම ��වා ‘ඇ� �වට ඒ වෙ� �ඩාවකට 

ය�න ��ෙ�’ �යලා. එයා ගෑ� ද�ෙව� �සා 

මට ෙගාඩා� අය ඇ�� ��කළා. ඉ�� ඒ 

ෙ�ව� එ�ක මට �ව ගැන බය� ආවා. එෙහම 

බය� ආ� හැමෙවෙ�ම මං �වට ම�ලවෙපාර 

ගහන එක නව�තලා ��න ��වා.

හැබැ� අ��ෙ� ෙන�� අ�මට ෙප��වා �ව 
ක�ද �යලා?

(�නාෙස��) අෙ� ඔ�. දැ� මෙ� ෙක�ලව 

�� රටම ද�නවා. එයාෙ� අ�මා ��යට ඒ 

ගැන මට� ආඩ�බර�. අකමැ�ෙත� �ණ� 

එ� �වෙ� කැමැ�තට ඉඩ �� එක ගැන මං අද 

ස�� ෙවනවා.

ෙන�� ෙ� තැනට එ�න ෙගාඩ� �� ��� ෙ�ද?

ඔ�. අ� හ� ��ප� ����. ෙන��ෙ� 

තා�තා කර�ෙ� ෙ�ස� වැඩ. අපට ද�ෙවා 

හතරෙදෙන� ඉ�නවා. ඉ�� ෙන��ෙ� 

ඇඟට හ� හම� කෑම� �ම� ෙද�නව� අපට 

��ව� �ෙ� නෑ. ෙකා�, ෙද�, අල, බතල 

තම� එයා කෑෙ�. ෙකා� ඇට මා� උයලා කා� 

දව� පවා ��ණා. ඉ�ෙකාෙ� ��� ආ� ගම� 

අ�� පැ�තට �����වලට �යා. ආෙය� 

ෙගදර ආෙ� � දහයට එෙකාළහට. ඒ ඇ�� 

ඉ�ෙකාෙ� වැඩ කරලා පැය� ෙදක� ��ෙගන 

ආෙය� ප�ව�ට ඉ�ෙකාෙ� �යා. �දහස� 

��ෙ�ම නෑ. එ�චර කැප��ම� කළා.

එ� �ව ෙලාකඩ පද�කම �නාග�ත තරඟය අ�මා 
බැ�වද?

මෙ� මහ�තයාෙ� අ�කෙ� ෙගද�� 

බැ�ෙ�. එයාලා කතා කරලා ��වා තරඟය 

යන ෙවලාවට. එෙහට ය�න �ෙය�ෙ� කැළෑ 

පාර��. ෙබ�ල �හාට කැළෑව. ඒ� එ� සතා 

ස�පයා ගැනව� ෙනාබලා මං �වෙ� තරඟය 

බල�න එෙහට ��වා. �ව �� එෙ� ද��� මට 

ඇ�ණා. අෙ� ��වට ප�ෙ� න� ��ම ස�ට� 

දැ�ණා.

ජයග්රහණෙය� ප�ෙ� ෙන�� අ�මට කතා කළාද?

(හඬ��) ඔ� එ�ම �ව කතා කළා. මට ��ෙයා 

ෙකා� එක� අර� තම� කතා කෙ�. අෙ� 

මෙ� ෙක�ල පද�කම� කෙ� �ෙගන ‘අ�ෙ� 

මං ��වා’ ��වා. ලංකාවට ආ� ගම�� එයා 

���ම කෙ� මං ළඟට �වෙගන ඇ�� මෙ� 

කරට පද�කම �ලා වැඳලා බ�ග�� එක. එයා 

මට හ� ආදෙර�.

�වෙ� ජයග්රහණය �සා දැ� ඔෙ� ප�ලට ‘ෙදරණ’ 
මා� ජාලෙය� ෙලා� තෑ�ග� ලැෙබ�න� 
ය�ෙ�. ෙමාකද �ෙත�ෙ�?

අෙ� ෙදරණ මා� ජාලයට ෙගාඩා� ��. 

අ� එ�ෙ�ල ෙහායාෙගන කාලා ඇඳලා කරලා 

ඉ�න ����. ඉ�� එෙහ� අ�ට අ�� ෙගය� 

ලැෙබනවා �ය�ෙ� ඒ ගැන �ය�න වචන නෑ. 

�වට� ���වය� ලැෙබනවා ��වා. ෙ� කරන 

උද�ව න� අ� ��ෙ�ට අමතක කර�ෙ� නෑ.

අවසාන වශෙය� අ�ට �ය�න අ�මා ෙන��ෙග� 
ද��න කැම�ම �නය� �ෙයනවද?

මං ආසාෙව� ඉ�නවා මෙ� �ව කව�හ� 

ලංකාවට ඔ���� පද�කම� ෙගෙන� �යලා. 

මට �ෙතනවා �ව ඒක ෙකාෙහාමහ� කරනවා. ඒ 

ගැන ෙලා� ��වාසය� මට �ෙයනවා.

�ව� එ�.ෙසන�ර�න
ඡායා�පය -   ධ��ක රාජප�ෂ 



14 2022 අෙගා�� 14 වන බ��

ර��කා �යනෙ�

ෙතාර�� - 
මහාචා� අෙශාක 

දංෙගා�ල 
(ෙ�රාෙද�ය 

��ව��ාලය)

w,s
l;d

� දළ� මා�ගාෙ� 

ඇසළ ෙපරහර මංග�ය 

සමෙ� වැ�ම අවධානය� 

�නාග�ෙනා අ� ඇ��ය. 

කර�ව වඩ�මන හ�� 

රාජයා ඒ අත�� ��ෙ�ෂ 

ෙ�. ෙමවර පැව�ෙ� 

නැ��ග�ෙ� රාජාෙ� 

අභාවෙය� ප� පැව� පළ� 

දළ� ෙපරහර�. නැ��ග�ව 

නැ� ෙමවර ෙපරහැෙ� කතා 

මව�න� බවට ප��ෙ� 

ඉ�� රාජා, �ංහ රාජා, �ය� 

රාජා සහ ��ම රාජා ආ� 

අ� ඇ��ය. ෙ� සටහන 

ඒ අත��� නහරකාරෙය� 

ෙලස න� දරා ඇ�ෙත� 

ගැනය. ද�ෙනා ද��. ඒ 

ෙවන ��ව�� ෙනාව ඉ�� 

රාජා ය. 

එක අතකට ඉ�� රාජා 

නහරකාරය� �ෙ� වරද�ද 

නැත. තමා ��මෙල� වන 

උ�ානෙ� �ට ෙමරටට 

පැ��ෙ� ෙකෙ�දැ� 

ඇතැ��ට උ�දෑ ද�නවා 

�ය හැ�ය. ඉ��ය �ට� 

අග්රාමා� ර�� ගා�� 

ෙමරට� පහර�මකට ල��ම 

කතාෙ� �ලාර�භය�. 

ෙදරෙ� ෙහාඳ �ත ප�� 

වන ල�� හටගැ�ෙම� 

අන��ව ඇ�� ප� 

සාක�ඡාවල ප්ර�ඵලය� 

ෙලස ඉ�� රාජා ෙමරටට 

ආෙ�ය. ඒ �සා ෙහෙතම 

තරම� උඩ� �ලාෙව� 

ප�වනවා �ය හැ�ය. 

ෙකාළඹ වරාෙය� ෙගාඩ බැස, 

ෙද�වල ස�ෙවා�ානෙය� 

ස�කාර ලැ� ඇ�පැටවා 

අන��ව �ෙ� මහ�වරට�. 

එතැ� �ට �ය ෙදස, බස, 

�ස සහ���ම ෙවන� � 

ප�සරයක වැෙඩ�නට ඉ�� 

රාජාට ���ය. 

ඒ ෙකෙ� ෙවත� ෙමරටට 

පැ��ෙම� වසර 10 කට 

ප�� ඉ�� රාජා ��� 

අමතක ෙනාකෙ�ය. අ� 

��බඳ �ප්ර��ධ ඉ��ය 

ෛව�වරය� වන ��ණ 

��� ෙමරටට පැ�� 

අව�ථාවක� ඔ�ෙ� බසට 

ඉ�� රාජා අවනත ව�නට 

ඇ�ෙ� එබැ��. �ල අමතක 

��මට අකමැ� � ඉ�� 

රාජාට අෙ� භාෂාව ����ම 

එ�සා තරම� අපහ� � බව 

මහාචා�ය අෙශාක දංෙගා�ල 

පවස�. 

ෙපරහෙ� ගම� ග�නා 

�ට ෙබාෙහා ස��� �ව� 

ඉ�� රාජා ඇතැ� ෙවලාවට 

නාෙහට නාහන ග� ෙප�ව�. 

එෙහම ෙවලාවට ද�වැ� 

කඩාෙගන පැන ය�නට 

ඔ� තර� හපෙන� නැත. 

මහාචා�ය දංෙගා�ලෙ� 

මතකයට අ�ව ඔ� 

පමණ� අවම වශෙය� �� 

වතාව�ව� ඉ�� රාජා 

����දනය කර අ�ලාෙගන 

�ෙ�. 

��පවතාව�ම 

����දනය කර� ලැ�ම 

ෙ��ෙව� මහාචා�ය 

දංෙගා�ල ���ෙ�ද ඉ�� 

රාජාෙ� හ�� ලැ���ෙ�ය. 

එෙහ� මහාචා�යවරයාෙ� 

රාජකා�ය අ�ව ඉ�� රාජා 

මගහැ�ය ෙනාහැ�ය. 

කවර එ��වා�ක� ��ණද 

ප්ර�කාර ��ම ඔ�ෙ� 

කා�ය�.  අෙන� අතට 

මහාචා�යවරයාට ඉ�� රාජා 

ය� ෙනා�ය� ග්ර�ථය� 

වැ�ය. ඔ� පාදක කරග��� 

ෙහෙතම ��ධ පෙ��ෂණ 

කෙ�ය. 

වර� මද ��ම 

ස�බ�ධෙය� 

මහාචා�යවරයා කළ 

පෙ��ෂණයකට ෙ�� 

සාධක �ෙ�ද ඉ�� රාජාය. 

ඇතැ� අ� ඇ�� මද 

�ෙපන කාලෙ�� වැහැ� 

ෙවන� ෙරාග ල�ෂණද 

ෙප�ව�. එෙහ� ඇතැ� 

ස�� එෙ� නැත. ඔ��ෙ� 

�වාල පවා ඉ�ම�� 

�ව අතට හැෙර�ෙ� ඒ 

කාලෙ��ය. ඔ�� ෙමෙලස 

එකම ත��වයක� ෙදයාකාර 

හැ��� ෙප�වන බව 

මහාචා�ය අෙශාක දංෙගා�ල 

අවෙබාධ කරග�ෙ� ඉ�� 

රාජාෙග�. ඒ අ�ව ඔ� ඉ�� 

රාජාට වැ� අවධානය� 

��ෙ�ය. එම ල�ෂණ 

ෙප�වන තව� අ� �� 

බැ�� ෙහෙතම වසර පහක 

පමණ කාලය� අඛ�ඩව 

ප��ෂණ කෙ�ය. 

මද ��ෙ�� සාමා�ෙය� 

ප��ෂා කර�ෙ� �ං�ක 

ෙහාෙමාන�. එන� 

ෙට�ෙටා�ෙටෙරා� ය. 

එෙහ� මාන�ක �ඩනයට 

බලපාන ෙකා�ෙසා� 

ෙහාෙමානයද ප��ෂා ��මට 

මහාචා�යවරයා �යවර 

ග�ෙ�ය. රට�, ස�හෙර�, 

බස� නැ�ව ඉ�න ඉ�� රාජා 

�ඩාෙව� ප�වන බවට ඔ� 

සැක කෙ�ය.  එබැ�� ඉ�� 

රාජාෙ� ෙට�ෙටා�ෙටෙරා� 

සමඟ ෙකා�ෙසා� ම�ටමද 

අ�යනය ෙක�ණ. මද 

�ෙපන �ට ඉ�� රාජාෙ� 

ෙ� ෙහාෙමාන ෙදකම ඉහළ 

යන බව ෙප� �ෙ� එවර�. 

ෙමරට එවැ� ප��ෂණය� 

��කර ඇ�ෙ� ප්රථම 

වතාවටය. ෙ� ෙසායාගැ�ම 

ගැන අ� ඇ��ෙ� ෙහාෙමාන 

ස�බ�ධව ෙලා ප්රකට 

පෙ��ෂකය� වන ෙජ� 

බ්ර��ද එකඟ �ය. 

ඉ�� රාජාෙ� ෙකා�ෙසා� 

ම�ටම ඉහළ යාම ගැන 

�ර�� ෙසා��ෙය� �� 

මහාචා�ය දංෙගා�ල වඩා 

වැදග� නව ෙසායාගැ�ම� 

කෙ�ය. ඒ ෙමරට� ක�� 

හ�නාෙගන ෙනා�� ප� 

ප�ෙව�. එය ප්රථම වරට 

අනාවරණය කරගැ�ෙ� 

ඉ�� රාජාෙග�. මහාචා�ය 

දංෙගා�ල වහාම ෙ� බව 

�ලංග දෑල �යවඩන 

�ලෙ�වරයාට දැ�� 

��ෙ�ය. අ� ඇ�� ගැන 

දැ�ම ෙම�ම ආදරයද 

ඇ� �යවඩන �ලෙ�වරයා 

තමාෙග� �ම�ෙ� ඖෂධය 

ඇ�ෙ� ෙකා�ද සහ �ල 

�යද ය�න පමණ� බව 

මහාචා�ය දංෙගා�ල �ය�. 

“ෙ� රෙ� ඒ ෙබෙහත 
ග�න නෑ. ෙහායලා බැ�වම 
දැනග�තා ඉ��යාෙ� 
ඖෂධ ක�මා�තශාලාවක 
ඒවා �පදවනවා �යලා. ඒ 
ගැන ��වම එ�ම �යවඩන 
�ලෙ��මා අ�ළ �දල 

ෙග�වා. මං සළක�ෙ� ඒක 
මෙග� වාසනාව� �යලා. 
ෙමාකද මෙ� රාජකා�ය හ�ම 
පහ� �ණා ඒ සහෙයාගය 
�සා.”

ෙකෙ� �වද එතර� 

අ��ෙව� සහ �යද�� 

ෙග�වා ග� ෙබෙහත ඉ�� 

රාජාට ෙපාවා ගැ�මට 

මහාචා�යවරයාට අහස 

ෙපාෙළාව ගැටල�නට �ය. 

ෙකාෙ� වසා කළ ��ව�� 

ඉ�� රාජා �ව�මට ෙනාහැ� 

�ය. 

�ය පෙ��ෂණවල 

ප්ර�ඵලය� ෙලස ෙසායාග� 

ඉ�� රාජාෙ� ප�ප� 

ෙරාගයට ප්ර�කාර ��මට 

මහාචා�යවරයා පැ��ෙ� 

ආඩ�බරකාර හැ�ෙම�.  

ෙගාල��ද ��වරා ෙහෙතම 

ඊට සැර�ෙ�ය. ඖෂධ 

��කළ ෙකෙස� �� ඇතාෙ� 

ආහාරයට ලබා ��ෙ� 

මහ� බලාෙපාෙරා�� 

ස�තවය. ඉ�� රාජාට �ය 

තරහකාරයාෙ� මා�නය 

�ඳ ෙහ�මට එය මහ� 

අව�ථාව� �ය. ෙහෙතම 

කටට ග� ෙකෙස� �� 

එෙකෙන�ම �ම දමා පාගා 

�නාශ කෙ�ය. අන��ව 

මා�ගාෙ� ෙපරහර� 

අවසානෙ� ෙහෙතම �ය 

ෙගාලය� ලවා ෙකෙස� 

ෙග�වලට ඖෂධ ෙයා� 

ඇතාට ක�න ��ෙ�ය. 

බළ�� ලවා ෙකා� ඇට 

බාවන වැඩ ඉ�� රාජාට 

අ�ල�ෙ� නැත. ෙබෙහ� 

නැ� ෙකෙස� ෙග� 

පමණ� ෙතාරා අ��වා 

�� ��මට ෙරා�යා වග 

බලා ග�ෙ�ය. ල�ෂ 

ගණනක ෙබෙහ� ව�ෙ�ය. 

ප�ව ෙ� ආඩ�බරකාරයා 

මහ�වර නගර �මාෙව� 

ඔ�බට යන�� මහාචා�ය 

දංෙගා�ල ඉව�ය. කඩයක 

�� අෙය� ම�� ඇතාට 

ෙබෙහ� ලබා�මට ඔ� 

�යවර ග�ෙ�ය. ඊට 

අ��ෙ�ද ෙපර ඉරණමම 

ෙ�. ප�ව ඇතා බැඳ තබන 

�ථානයට �ෙ��ක�� 

�ෙගනෙගා� බ��වලට 

දමා ෙබෙහත ලබා�මට 

උ�සාහ කෙ�ය. එයද ගඟට 

කැ� ඉ� ෙම�. ප�ව ඉ�� 

රාජා කැල� ෙපරහරට 

පැ�� ප� මහාචා�ය 

දංෙගා�ල ෙකෙස� කැ� 

�න�ද සමඟ එ� �ෙ�ය. 

ඉ� එක� ෙබෙහ� සමඟ 

��ෙ� එක ෙග�ය� ෙහා 

කවාගැ�ෙ� අෙ��ෂාෙව�.  

මහාචා�යවරයා ෙමතර� 

ෙවෙහ�ෙ� ෙරාගෙ� 

බරපතළකම ද�නා �සාය. 

එෙහ� ෙරා�යාට වෙ� වග� 

නැත. ෙකෙස� කැනම ච�ප 

කෙ�ය. ප�ව මහාචා�ය 

දංෙගා�ල �ය ��යවද 

ඊට �යක කරග�ෙ�ය. 

ඉ� ���ෙ� ඉ�� රාජා 

ඈ සමඟද අමනාප �ම�. 

ෙ� ෙස�ලම නැව�ෙ� 

තව� �ෙ��කය�ෙ� 

මැ�හ��ම මතය. එවර 

මහාචා�ය දංෙගා�ල ඉ�� 

රාජාට ෙපෙනන අහලකව� 

ෙනා��ෙ�ය.  

දඩ�බරක� ෙකාෙත�� 

��ණද ඉ�� රාජා 

���ක ෙපරහෙ�� එෙලස 

ෙනාහැ�ෙර�. කර�ව 

�ෙගන යන අතර�ර වර� 

ඉ�� රාජාට දෑෙ� ගම�ග� 

වෑවලෙද�ය ඇතා පා 

පහර� එ�ල කෙ�ය. අ�� 

පැ�තට ඒ වෙ� ෙද�ණයක 

ශ��ය�� ප්ර�ප්රහාර එ�ල 

කළ හැ� �වද ඉ�� රාජා 

එෙ� කෙ� නැත. පෙසකට � 

ෙනාස�ඩාල වැෙ� කළ දෑෙ� 

හ��යාට ��වා පම�.  

“කර�ව වඩ�මන ඇ�� 
ෙගාඩ� ෙවලාවට එෙහම�. 
ෙකා�තර� දඟ කළ� ඒ 
ෙවලාවට හ� ස���. එයාලා 
ෙ���ය ෙප�න�ෙන අ�ළ 
ෙවලාවට �තර�. ෙපරහෙ� 
යනෙකාට එයාලට ෙමාන 
��ෙ� හැ�ම� එනවාද �යලා 
�ත�න අමා��. පාවඩය 
එලනක�� ඉවසන අය 
ඉ�නවෙ�.”

මහාචා�ය දංෙගා�ල 

පවස�ෙ� එෙල��. එක 

අත�� ඇතැ� දඩ�බරක� 

ෙබාෙහා ��දරය. 

දඩ�බරය�ට ආදරය 

��ව�ෙ�ද එ�සාමය. ඊට 

ඉ�� රාජාට වඩා ෙහාඳ 

ෙවන� උ�හරණය� �ෙ�ද?

මා�ගාෙ� අ� ඇ�� බලන 
ෙ��තර මහ�තය� 
එ�මෙ� ෙනාන� 
ඉ�� රාජාෙ� 
හ�� ලැ���වට �ය� හැ�

ලංකාෙ� 
��යට 
ඉ�� රාජාට 
තාම� ��� 
��ව�
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ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

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

එක දවස� � ෙ�ළහට �තර මෙ� 
�රකතනය නාද ෙව�න ග�තා. එක�ගටම 
නාද�� �සා ෙවලාව ගැන  ෙනා�තා 
ආ��ව� කර�න යනෙකාට� කතා 
කර�ෙ� මම ද�න �තව�ය� ෙව�� 
���� �යලා දැ�ෙ�.

“දැ� �කකට ක�� මට අෙ� නං� 

කතා කළා. එයාට මැෙර�න �ෙතනව�. 

ප්ර�ෙ� ෙමාක�ද �යලා ඇ�වට මා� 

එ�ක ෙමා��ම ��ෙ� නැහැ. මම ෙහට 

උෙ�ම නං�ව ඔයා ගාවට එ�කරෙගන 

එ�නද?”

ඇම�මට ස�බ�ධ �� හැ�ෙ� 

���� එක��මට  �යවෙගන �යා. 

ඇෙ� සෙහාද�ය ෙබාෙහාම ඉව��ව�ත 

අ�ංසක කා�තාව�. මැෙර�න �ෙතන 

තර� ඇයට �ෙයන ප්ර�ෙ� ෙමාක�ද 

�යලා ක�පනා කරන ගම�ම නං�� 

එ�ක මාව �ණගැෙහ�න එ�න �යලා 

මම ����ට ��වා.

��ළ� අෙ� අරෙගන ප�ෙව�දම 

ෙ� අ�කා නෙගා  මාව �ණගැෙහ�න 

ආවා. ප�ෙ� ����ට �ක� එහා�� 

ඉ�න �යලා සඳ�� එ�ක මම ත�යම 

කතා කළා. ඇය �වාහෙවලා දැ� අ��� 

දහයකට වැ��. ඇයට අ��� පහ හයක 

�ං� �ෙත� ඉ�න බව ���� මට ක�� 

�යලා �ෙයනවා.

“බ��න ක��� අ� අ��� ෙදක� 

යා�ෙවලා ��යා. යා�ෙවලා මාස 

හෙය� මට එයාෙ� ෙවන ස�බ�ධය� 

අ��ණා. ඒ ෙවලාෙ� එයා මෙග� සමාව 

අර� ඒ ස�බ�ධය නතර කළා. ප�ෙ� 

ෙව�� එකට මාස ෙදක� �ෙය�� තව� 

ස�බ�ධය� අ��ණා. ඒකට� ෙමා�� 

ෙනා�යාම මම එයාට සමාව ��නා.”

�වාහෙය� ප�ෙස� සඳ��ෙ� 

සැ�යා ෙවන� ස�බ�ධක� �පය�ම 

ඇ� කරෙගන �ෙයනවා. හැබැ� ඒ ��ම 

වතාවක� ඇය සැ�යට ෙ�� �යලා 

නැහැ. සඳ�� ෙ� ��තර ඇෙ� ෙගදර 

අයට �යල� නැහැ. හැබැ� සැ�යාෙ� 

ෙගදර උද�ය න� ෙ� ෙ�ව� ගැන 

දැ�ව��. ඇය ෙබාෙහාම ඉව��ව�ත 

ෙහාඳ ��ඳ� �යලා සැ�යෙ� ප�ෙ� 

අය �තරම ඇයව අගය කරනව�.

ෙ� මෑතක�� සැ�යා ඔ�ෙ� 

කා�යාලෙ� කා�තාව� සමඟ හාදකම� 

පට� අර�. ��ඳ ��� ෙනා�යන බව 

ද�න �සා දැ� දැ� ඔ� සඳ�� ඉ�න 

තැනම ඒ කා�තාව සමඟ �රකතනෙය� 

කතාබහ කරනව�. ෙ� කාරණාව 

ඉවස�න බැ�ම තැන තම� ඇයට ��තය 

නැ� කරග�න ��ලා �ෙය�ෙ�.

ප�ෙ� සඳ��ෙ� සැ�යට� මම 

උපෙ�ශනයට එ�න ��වා. �ල� අකමැ� 

�ණ� ප�ෙ� ෙකාෙහාමහ�  ඔ� මාව 

�ණගැෙහ�න ආවා. ඔ� නාඹර කාෙ� 

ඉඳලම ස�බ�ධතා ��පය� එකවර 

�යාග�� අෙය�. �වාහයට ක��� 

සඳ�� ඔ�ෙ� වචනවලට ෙබාෙහාම 

�ක���. අ�� ස�බ�ධතාවලට�  

ඇෙග� මහෙලා� ෙදාෂාෙරාපණය� 

එ�ල �ෙ� නැ� �ස� ඇයව �වාහ 

කරෙගන �ය�ෙ�.

ත�ණ කාෙ� කර� හැමෙ�ම �වාහ 

ෙවලා ද�ෙවා� ලැ�ණට ප�ෙ� කර�න 

යන එක ප්රාෙයා�ක නැ� බව මම ඔ�ට 

පැහැ�� කළා. ඔ�ෙ� �යාකලාපය �සා 

��ඳ �ය�� හා�කරග�න ඉඩ ��� 

බව ඔ�� ��ග�තා.

මහ�තයාෙ� අ�ය� සබඳතා 
ඉවසා ව�රන ෙනානලා �ව� ද�නවද? 

හැබැ� අ�ට ෙමතැන� සඳ��ෙ� 

සැ�යට �තර� ඇ��ල �� කර�න 

බැහැ. අ�ය� ස�බ�ධතා අ�ෙවන 

වාරය� ගාෙ� ෙමා�� ෙනා�යා 

සමාව�ම තව� ස�බ�ධ ඇ� කරග�න 

අ�බල�ම�ෙ�. සැ�යෙ� හැම 

වැ��ද�ම අනව� ��යට ඉව�ෙ� 

ඇ� �යලා සඳ��ෙග� ඇ�වම ඇය 

��ෙ� ��යාව� එෙහම� ෙනාකළ 

�සා ප්ර�නය� ඇ� �ෙණා� ද�වා 

එ�ක ත�ෙව�න ෙව� �යලා ඇයට බය 

��ණා �යල�.

යහප� ��ඳ� �ණාම සැ�යාෙ� 

හැම වැ��ද�ම අඬාෙගන, හැ�ෙගන 

ඉවසෙගන ඉ�න ඕෙ� �යලා සමහ� 

�යනවා. ඒ වෙ� ���දෑව� ඉතාම 

�ණව� �යලා අගය කරනවා. හැබැ� 

��ඳ� ෙවන� ස�බ�ධය� ඇ� 

කරග�ෙතා� ඒක ඉවස�න �යලා 

සැ�ෙය�ට ඔය ක��� �ය�ද �යන 

එක ගැට�ව�.

ඉව�ෙම� සැන�ම ලැෙබන බව 

හැබෑව. හැබැ� ඕනවට� වඩා ඉවස�න 

�ෙයා� ෙව�ෙ� �ෙයන සැන�ම� 

නැ�ෙවන එක. තව� ෙකෙන� තම�ට 

කරන වැර� අසාධාරණක� ඕනවට� වඩා 

ඉවසන එක මෙනා��ාෙ� හ��ව�ෙ� 

ෙපෟ�ෂ ��වලතාවය�  ��යට�.

අ�� අය තම�ට කරන වැර� ෙ�ට 

එෙර� ෙව�න ෙ� ෙපෟ�ෂය ස�ත 

අය බය�. එෙහම කෙළා� ඒ බැ�ම 

අ��ෙව�, තම�ෙ� ප්ර��පයට 

හා�ෙව� �යලා ඔ�� �තනවා. ෙදය� 

ත�යම කරග�න ඔ��ට අමා��. ඒ 

�සා කව�හ� තම� ත�ෙව� �යන 

හැමෙ�ටම එෙහ� 
�යාෙගන ඉඳලා 
අ�� �����ෙ� 
�� �නාග�� 
ප�යට ප�� 
��ෙ�ව�  සාමා� 
��ෙ�ව� සා�ථක 
කරග�න බැහැ. 
ඒ �සා ���ම 
තම�ෙ� ව�නාකම 
අ�නෙගන ෙහාඳ 
ෙපෟ�ෂය� 
ෙගාඩනගාග�න

බය� ඔ�� �ළ �ෙයනවා. සඳ��ෙග� 

ෙ� ල�ෂණ මම දැ�කා.

ෙ� වෙ� ෙපෟ�ෂ අ�පා� �ක�ම 

ඇ�ෙව�ෙ� නැහැ. �ඩා කාෙල� 

ප�ෙල� සහ සමාජෙය� ලැෙබන 

අ�දැ�� තම� ෙ� වෙ� ගැට� 

ඇ�ෙව�න ෙ�� ෙව�ෙ�. කවදහ� 

කසාද බ�න මහ�තය�  එ�ක එකට 

එක �ය�න ය�න එපාය, ගෑ�ෙය� 

�ණාම හ�බ��ෙ� අ�පා� ඉවස�න 

��� ෙව�න ඕනය �යලා සඳ�� �ඩා 

කාෙ�� ඇෙ� අ�මා �තරම ��ව�. 

��ඳ සැ�යටව�, සැ�යා ��ඳටව�  

ඕනවට වඩා යටහ� පහ� ෙව�න අව� 

නැහැ. අ�-සැ� ස�බ�ධතාවය ඇ�ෙ� 

ෙද�නෙ� අව�ථා සමබර ෙවන තරමට 

ස�බ�ධය සා�ථක කරග�න පහ�� 

�යන එක මම ඇයට ෙ��� කළා.

හැමෙ�ටම එෙහ� �යාෙගන ඉඳලා 

අ�� �����ෙ� �� �නාග�� ප�යට 

ප�� ��ෙ�ව�  සාමා� ��ෙ�ව� 

සා�ථක කරග�න බැහැ. ඒ �සා 

���ම තම�ෙ� ව�නාකම අ�නෙගන 

ෙහාඳ ෙපෟ�ෂය� ෙගාඩනගාග�න. 

ඉඳලා �ටලාව� ෙපෙ� ��ප�ෙ� 

නැ�ව දැහැ� ෙව�න �ය නයාෙග�� 

අ��ෙ�� ගෑ� දර�� බැ�ද� �යලා 

�යනවෙ�. සැ�යෙ� �ං� වැ��ද� 

දැ�ක හැ�ෙ� ඇඟට කඩා ප��න 

�යලා ෙනෙම� මම �ය�ෙ�. හැබැ� 

එකම වරද නැවත නැවත ෙවනවා න� 

තම� ෙව�ෙව�� හඬ� නග�න. 

කතාබහ කරලා �සඳග�න බැ� ප්ර�නය� 

න� උපෙ�ශනයට ෙයා� ෙව�න.

ඉව�ෙම� 
සැන�ම ලැෙබන 
බව හැබෑව. 
හැබැ� ඕනවට� 
වඩා ඉවස�න 
�ෙයා� ෙව�ෙ� 
�ෙයන සැන�ම� 
නැ�ෙවන එක
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ෙසාබාදහමට �තැ� ����ට ෙපරලා 

ෙසාබාදහෙම� ලැෙබන ෙ� ෙබාෙහාය.

ගෙ� ස�බල නැ�ව �ය� �ත ස�බල 

ග�වා ග�නට එව� අෙය�ට ෙසාබාදහෙම� 

ලැෙබන අත�ත �ල කළ ෙනාහැ�ය.

ෙපාෙළා�න�ව, �ඩාවැව ද�කාන 

ග�මානෙ� ප්ර�� ප්රස�න ෙ�ම��ටද 

බලාෙපාෙරා�� ෙනා� �ය අන�ර� �සා 

ෙනා�� ෙමාෙහාතක එ�තැ� ව�නට 

���ෙ�ය. න�� ග�� �� �ය ඔ�ෙ� 

�ත ෙනා�� �ෙය�නට ෙ���� ප්රධානතම 

කාරණය න� ෙග�ෙ� ගහෙකාළව�� ��� 

අ�� ප�සරය�.

“මම ෙලා� රථ �යැ�ෙර� ��යට� ��යාව 
කෙ�. 2021 අ���ෙ� මා�� මාෙ� දවසක �ය 
අන�රකට ල�ෙවලා මෙ� ෙකා�ඇට ෙපළට� 

���නාවට� හා�ෙවනවා. ඉ�� ��ත කාලය 
ෙරාද ��ෙ� තම� මට ෙගව�න ෙව�ෙ�. 
ෙ��තර මහ��� ඒ ගැන �ය�� �තට ���ම 
ෙලා� ෙ�දනාව� දැ�ණා. මෙ� ආදර�ය ��ඳ, 
ද�ෙවා හතරෙදනා වෙ�ම මෙ��, ෙනානෙ�� 
මහ��ෙ� ප්ර�ඵලය� �ණ ෙගව�ත �හා බල�� 
�ෙ� �ක ෙගාඩ� �රට අ��ණා. ඇ�තටම මම 
උෙ� නැ��ටම මෙ� �තට ඔ�ව� ෙව�ෙ� ෙ� 
ෙගව�ෙ� �ෙයන ගහෙකාළ, ම�, ෙග� තම�.”

ප්රස�න �ය�ෙ� ෙබාෙහා ප්රස�න 

හඬ��. එ�තැ�ව ��ය� ෙරාද ��ෙ� 

��ය�, ඉ� ෙගව�ෙ� යා හැ� �ර ය��ද 

පැළවලට සා�� ස�පාය� කර��ද, අ��� 

පැළ තවා� කර��ද දවස ෙගවා ග�නට 

ඕනෑතර� වැඩ දැ� ඔ�ට �ෙ�.

“මෙ� ගම වරකාෙපාළ ���ව. 
ෙපාෙළා�න�වට ඇ�� දැ� අ��� 12� 
�තර ෙවනවා. ෙ� මහවැ�යට අය� ඉඩම�. 
මම ෙ� අ�කර බාෙ� ස��වලට අර�, 
ෙගය� හදලා ප�ං� �ණා. ප�ං�යට ආ� 

�� කාෙ� ෙමෙ� ක��� ෙනාද�න �සා 
�යැ�� ��යාව� ෙසායාග�න අමා� ෙව� 
�යලා ��ණා. ඒ ��දම අ� �� ඉඩෙමම 
බ� �ෙට�වා. එෙහම තම� �ල� ආ�යම� 
ෙහායාග�ෙ�.”

ප්රස�නෙ� ��ඳ එ�. ��ත්රා �ර�ංහ�. 

එ� ෙම� �ර ඇය ඔ�ට ෙසවණැ�ල�ව 

����ය. ෙදෙදනා එ�ව ව�ත �රා ෙබාෙහා 

ෙ� ��වා ලද පල�ව ෙකාටස� �ද� ෙව��, 

ෙකාටස� ද� පැට��ෙ� �ස�� �වාල�.

“මම ද�න කාෙල ඉඳලම ෙමානවාහ� ෙදය� 
�ටව�න හ�ම කැමැ��. ඉ�සර ඉ�ෙකාෙ� 
�වා�වට මම ත��ෙ�ගම යනවා. මෙ� 
බා�පා ෙකෙන� එෙ� ප�ං� ෙවලා ��යා. 
එයාලට ��� �ෙයනවා. ඒ වෙ�ම ෙ�� 
ෙගා�තැ� �ෙයනවා. බ�, ෙකාම�, මෑ, දඹල, 

��� එෙහම ෙ�ෙ� �ටවනවා. ඉ�� මම� 
ඒවට උද� ෙවනවා. �වා�ව ඉවරෙවලා එ�� 
බා�පා �ය� හ� අතට� ෙදනවා. ඒ වෙ�ම 
මම සාමා� ෙපළට කෘ�ක�මය �ෂය� ��යට 
කළා. ඒ �සා වගා කරන ��ය දැනෙගන ��යා. 
�යර ෙපාෙහාර හ�ග�න හැ�� දැනෙගන 
��යා. ෙකාෙහාම �ණ� ඒ අ�දැ�� මට 
මෙ� ෙගව�ෙත� ෙ� ��යට ෙබාග අ�ව� 
ලබ�න ෙ��ව� �ණා. ෙරාද ��වට �ණාට 
ප�ෙ�, මෙ� ෙනානා තම� ෙගාඩ� වගා කට�� 
කර�ෙ�. � ��� බලලා වගා ක්රම වෙ�ම, 
කෘ� �ක�ෂක හ�ග�න හැ�, වැ� පල�ව� 
ලබාග�න ��ව� ක්රම ෙමානවද �යලා මම 
දව�� දවස දැ�ම අ�� කරග�නවා. ඒ නැත� 
මමන� �ය�ෙ� ලංකාෙ� �ව�ෙවන අ�ට 
ෙ� පස ස�පත�. ඒ පෙ� ඕනම ෙදය� වගා 

කර�න ��ව�. ඊට වගාව ගැන මහා ෙලා� 
දැ�ම� ඕන කර�ෙ� නැහැ. ප්රාෙයා�කව 
එන ගැට�වලට �ස�ම� අ�ටම ෙහායාග�න 
��ව�.”

ප්රස�නෙ� වද� �ළ ඇ�ෙ� උ�සාහය 

හා අ��ඨාන�. ඔ�ෙ� ෙගව�ෙ� ��ධ 

එළව� ව�ග, ෙකාළපලා ව�ග, පල�� 

ව�ග වාෙ�ම ෙගව�තක ��ය �� ෙබාෙහා 

ෙබාග ව�ග ෙව�ෙව� ඉඩකඩ ෙව�� �ෙ�. 

ෙකෙස�, ග�ල�, ��ය�, ක�ත ෙකාෙලා�බ� 

අඹ, නාරං, ජ�� ව�ග, වැ� අෙනා�, �� 

අෙනා� වැ� පල���, බ�ධ ෙද�, බ�, මෑ, 

බ�ඩ�කා, පෙතාල, වැටෙකා�, �වයං ජාත 

� �� ආ�ය, සාරණ, ත�පලා, ��� වැ� 

ෙකාළ ව�ග� කෑමට ප්රමාණව� ෙලස ඔ�නට 

ෙගව�ෙත� ලැෙ�.

“දැ� �� වැල�� වැ�ලා. �� ෙපා�ර�� 

ෙරාද ��වට 
වැ�ණ� 

වගාවට �� ��ද ෙව�න 
��� වැ�ෙ� නෑ

හැ�නා. කෙඩ� ක�න ෙගනා �� ඇට �ක� �ලා 
තම� �� වැල හ�ග�ෙ�. වැෙව�ෙ� නෑ �යලා 
�ෙතන ෙ�ව�වල �ණ� අ�වැ�න ද��� �ත 
ස��� �ෙරනවා. පැළ බ�ධ කරෙනක කාලයක 
පට� කළ� ෙ� දව�වල ඒ වැඩ නතර කරලා 
�ෙය�ෙ�. ෙමාකද ��ණ�න පාරට ය�න 
බැහැ. �ල� ��ණලා ග�න �ද��, �ං� 
��� ෆා� එෙක� ලබන �දල� ද�ව�ෙ� 
ඉෙග�මට�, හා� ෙපා� �ක ග�න� ෙව� 
කරනවා. ග�ල� වැ��ර ��ෙණා� ��ණනවා. 
ඒ වෙ�ම වැ��ර �ෙයන ග�ල� අරෙගන 
ෙ�ටරෙය� ගාලා, ෙ�ලලා ���� එක� 
හදනවා. ��තර �ලා එළව� �ලා ���� එක� 
වෙ�ම රසට හ�ග�න ��ව�.”

ප�ෙ� ආ�යම ෙව�ෙව�, ද�ව�ද 

අ�මාට තා�තාට උද� �ම ගැන ඔ� �ළ 

ඇ�ෙ� ස�ට�.

“මෙ� ෙලා� �තාලා ����. දැ� සාමා� 
ෙපළ ප��ෙ� ඉෙගනග�නවා. �ව අට වසර 
ප��ෙ�. �� �තා ෙදක වසර ප��ෙ�. 
අ�මට පා��වල ප� ෙපරළ�න වෙ�ම පැළ 
�ටව�න� එයාලා උද� කරනවා. මම ෙකෙස� 
ෙල� �යර ෙපාෙහාර� හදනවා. ඒවා දැ�මම 
වැ�වල ඉ�ම�� ම� ෙග� හටග�නවා. 
��ෙකාළ නැ� ව�රට �ලා පැය ��හතර� 
�යලා ��ර නාශකය� හැ�යට ෙබාග වගාවට 
ෙයාදනවා. අද ඒ වෙ� දැ�ම ලබ�න ඕනන� 
� ��� හරහා ඒ දැ�ම ලබාග�න ��ව�. ඒ 
වෙ�ම �ජය� �ටව�� ඊට ක්රමය� �ෙයනවා. 
�ජය පසට යටෙව�න ඕන එ� ප්රමාණෙය� 
හතෙර� එක�. ��වන ��ෙ� වැර� �සා �ජ 
පැළ ෙනාෙව�න ��ව�. අ� බ�ධ කරෙනක 
�ණ� අමා� ෙදය� ෙනෙව�. බ�ධ ග����, 
�ල� වෙ� පැළ මං ළඟ �ෙයනවා.”

ඒවා �ලට ග�න යැ� ඔ� ෙනා��ව�, පැළ 

��පය� ෙහා �ලට ෙගන ඔ�ට සහනය� 

ව�නට ඔබට හැ�න�, එය ඔ�ට සහනය�.

“මම ෙරාද ��වට වැ�ණ� ��� වැ�ෙ� 
නැහැ. ඒ ෙ� ෙගව�තට, මෙ� ෙබාග වගාවට 
����ෙව�න�. �ක සැප ෙබ�ෙගන මෙ� 
ප�ෙ� අය එ�ක වගාවට ආදෙර� යන ෙ� 
ගමන මට හ�ම ව�නවා.”

නැ���නට න� වැෙට�නම ඕනෑය. 

වැ�ණ� නැ� ���නට හැ� �ත� ඔ�ට 

��ෙ� ඔ�ෙ� ෙගව�තය. ෙබාග වගාවය. එය 

වාසනාව�.

�පා වස�� එ���ංහ

දැ� �� වැල�� 
වැ�ලා. �� 
ෙපා�ර�� හැ�නා. 
කෙඩ� ක�න ෙගනා 
�� ඇට �ක� 
�ලා තම� �� වැල 
හ�ග�ෙ�

ග�ල� වැ��ර ��ෙණා� 
ෙ�ටරෙය� ගාලා, ෙ�ලලා 

���� එක� හදනවා. 
��තර �ලා එළව� �ලා 

���� එක� වෙ�ම රසට 
හ�ග�න ��ව�
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ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

ජැ� ෙඩා�� 1930 ගණ�වල ඇම�කාෙ� 

�ට� �ප්රකට ෙ�ශ ��පණ ���ෙය�. 

ඔ�න එක �ත්රපට ච�තයක ඇ� �� පාට 

කර�න ජැ�ට අව� �ණා�. ඔය කාෙ� 

හැබැ� ��ෙ� අ�� ආබාධවලට පා��� 

කරන සාමා� අ�� කාච �තර�. ඇ�වල 

පාට ෙවන� කර�න ��ව�ද �යලා බල�න 

ජැ� ඔ�ෙ� රංගන ���යා හ�� ��ව� 

එ�කරෙගන අ�� ෛව�වරෙය� ගාවට 

�යා�.

ෛව�වරයා අ�� ආබාධවලට �න 

කාචය� ���වට  පාට කරලා ඔ�ෙ� 

ඇ�වලට �ලා �ෙයනවා. ෙ�ක තම� 

ඉ�හාසෙ� ව�ණ කාචය� භා�තා කළ පළ� 

අව�ථාව. හැබැ� ෙ� �සා ප�ෙ� කාෙලක 

හ��ට අ�� ආබාධ පවා ඇ� �ණා�.

‘�රක� ෙෆා� ෙ��’ �යන ඔය �ත්රපටය 

�කාශය �ණාට ප�ෙ� �ෙරාපෙ� න� ��ෙයා  

ෙබාෙහාමයකට ව�ණ කාච අව� �ණා. ඒ 

ඇ��� ඉ��ම� එ�ක තම� ඔෙටා ��ල� 

�යන ජ�මා�  රසායනඥයා 1969 � අ� දැ� 

පා��� කරන ව�ණ කාච ��මාණය කෙ�. 

හැබැ� සාමා� අ�� කාච ෙහායාගැ�ෙ� 

ෙගෟරවය ��ෙව�ෙ� එ��� අට�ය 

ගණ�වල �ව�ෙව�� ජ�මා� අ�� ෛව� 

ඇෙඩා�� ගැ�ට�ට �යන එක� සටහ� 

ෙනාකර බැහැ.

ව�ණ කාච ෙහායාග�තට ප�ෙ� කාලය� 

යනක� ඒවා පා��� කෙ� �ත්රපට න� 

��ෙයා �තර��. හැබැ� දැ� න� ඇ� 

ෙදක ල�සනට පාට කරග�න �නමා ත�ව� 

ෙව�නම ඕෙ� නැහැෙ�. උ�සව අව�ථා, 

ෙෆාෙටා�� වෙ� �ෙ�ෂ අව�ථාවල� �තර� 

ෙනෙම� එ�ෙන� �ලා�තාව� ��යට ව�ණ 

කාච පළ�න අය ඉ�නවා.

හෙ� පාට� ෙකා�ෙ� පාට� ෙවන� 

කරග�න ක්රම ඕනතර� ��බට �වභා�කව 

ඇ�වල පාට ෙවන� කරග�න ක්රමය� න� 

තාම ෙහායාෙගන නැහැ. ඇ� ෙදක පාට 

කරග�න ඕෙ�න� ඉ�� කර�න �ෙයන 

එකම ෙ� කෘ�ම කාච පළ�න එක. අ�ට 

�ෙයන ව�නාම ව��ව ඇ� ෙදක. අ� 

ආදෙ� කරන ෙ�ව� ඇ� ෙදක වෙ� ප��ස� 

කරග�නවා �යලා කතාවට� �ය�ෙ� 

ඒකෙ�. ඒ �සා ව�ණ කාච �න එක ආවට 

�යාට කර�න ෙහාඳ ෙස�ලම� ෙනෙම�. 

ඇ� ෙදක� ප��ස� කරග�න ගම� ව�ණ 

කාච පළ�න හැ� කතා කර�න ��ෙ� ඒක�.

අ�� කාච ව�ග ��පය�ම �ෙයනවා. 

එක� තම� ��බ� ��ට� ෙල��. ෙ�වා 

��ධ අ�� ෙරාග ෙව�ෙව� �ෙ�ෂෙය� 

හැ� ඒවා. ෙ� ව�ගය පළ��ෙ� අ�� ෙරාග 

�ෙයන අය�. ෙ�ෙක� ඇ�වල �වභා�ක 

ව�ණය ෙවන� ෙව�ෙ� නැහැ. ඊළඟ එක 

එ�ෙ���ම�� ��� ව�ගය. ෙ�ක අ�� 

ආබාධ �ෙයන අයට පළ��න ��ව� ව�ණ 

කාච ව�ගය�. ඉ�� අ�� ආබාධ �ෙයන 

ෙකෙන� න� ආවට �යාට හැම ව�ණ 

කාචය�ම පළ��න ය�ෙ� නැ�ව ෙ� 

ව�ගයම ෙතාරග�න ඕෙ�. ඒ වෙ�ම ඇ�වල 

ව�ණය ෙවන� කර�නම හද� සාමා� 

�පලාව� කාචවලට �ය�ෙ� කල� ��� 

ෙල�� �යල�.

අ�� කාච �ල� ග�නෙකාට ඒක පා��� 

කරන අව�ථාව ගැන� ���ම �ත�න ඕෙ�. 

උ�සව අව�ථාවකට නැ�ත� ෙෆාෙටා�� 

එකකට වෙ� �ෙ�ෂ අව�ථාවක න� එක 

පාර� පා��� කරලා ඉව� කර�න ��ව� 

ව�ණ කාච �ෙයනවා. ඒවෙ� �ල� අ��. 

කාචය �ක කාලය� පා��� කර�න �තනවා 

න� �� කාලය� ක��යාග�න ��ව� ව�ණ 

කාච ෙතාරග�න.

ලංකාෙ� ෙගාඩ� අයට �ෙය�ෙ� ��� 

පැහැයට �� සම�ෙ�. දවස� ආසාවට 

��න ෙකාළ, �� වෙ� ව�ණ ග�තට කම� 

නැහැ. හැබැ� �නපතා පා��� කර�න 

න� ගැලෙප�ෙ� නැහැ. ව�ණ කාචව�� 

ෙකෙන�ෙ� ෙප�ම සෑෙහන ෙවන� ෙවනවා. 

ඒ �සා තම�ට ගැලෙපන ව�ණ ෙතාරග�න 

ඕෙ�.

පැහැප� සම� �ෙයන ෙකෙන�ට න� 

ඔ�න ඕනම පාට� කැෙපනවා. එතෙකාට 

තෙල� සම� �ෙයනවා න� හැස�, අ�, 

��� ව�ණ, හ� කල�� වෙ� ව�ණ වඩා� 

ෙහාඳ�. ක� සමට ��� ව�ණ, හැස�, 

වයල�, �ෙමා� ව�ණ, හ� වෙ� ව�ණ� 

���.

ෙගාඩ� අය තම�ට අව� ව�ණ කාච 

�ල� ග�ෙ� �පලාව� ෙවළඳසැ�ව�� 

නැ�ත� අ�ත�ජාලය හරහා. ෙ� වෙ� 

�ල� ග�න කාචවල ප්ර��ය අ��. ඉ�� 

ඇ�  ගැන ආදරය� �ෙයනවාන� ෙකා�ම 

ෙවලාවකව� ප්ර��ෙය� බාල ව�ණ කාච 

පා��� කර�න එපා. ��ග� අ�� ෙ�වා 

�ථානය�� ව�ණ කාච ග�න එක තම� 

ෙහාඳම ෙ�. සමහර ව�ණ කාචවල වෙ�ට 

�ං� අ�� ල�� එක� �ෙයනවා. ෙ� ව�ගය 

කෘ�ම කාච �ලාද නැ�ද �යලා ෙහායාග�න 

බැ�තර� �වභා�ක�. හැබැ� වෙ� ල�� 

එක නැ� කාච දැ�මම එකපාර දැ�ක ගම� 

ෙමයා කාච �ලා �යලා ෙහායාග�න ෙ���. ඒ 

�සා කාච �ල� ග�නෙකාට ඒ ගැන� �ක� 

සැල��ෙල� බල�න.

ව�ණ කාච ග�නෙකාට ඒවා අර� 

�යාග�න කාච බහා�� වෙ�ම ����කාරක 

ෙසා�ෂ� එෙහම� �ල� ග�න ඕෙ�. කාච 

���� කරග�න �තර� ෙනෙම� ඒවෙ� 

ෙතතමනය රඳවාග�න� ෙසා�ෂ� වැදග�.

පළෙව� වතාවට ව�ණ කාච පළ�න එක 

වෙ�ම පැළඳෙගන ඉ�න එක� �ක� අමා� 

වැඩ�. හැබැ� �ක දවස�� ඒ ග�ය ඇ�ලා 

යනවා. ව�ණ කාච ෙදක� ෙ��ෙය�ම පළ�න 

��ය ගැන� අ� බල�. අ�� කාචවල ඉතාම 

පහ�ෙව� බැ���යා ව�ධනය ෙව�න 

��ව�. ඒ �සා කාච අ�� �ප�ශ කරන  

හැමවතාවක�ම දෑ� ෙහාඳට ���� කරලා 

ෙතතමා�� කරග�නම ඕෙ�.

ෙපරෙලන ගෙ� පා� ෙනාබැ�ණාට 

ෙපරෙල�ෙ� නැ� ගෙ� පා� බැෙඳනවෙ�. 

අ�න ඒවෙ�  ෙසා�ෂ� ජලෙ� වැ� කාලය� 

ෙනාෙස�� ��ෙණා� කාචවල ෙප්රා�න ත�� 

බැෙඳ�න ඉඩ �ෙයනවා. ඒ �සා පා��� 

කර�න ක�� ���� කරග�� අ�ල උ�� 

කාචය �යලා ෙසා�ෂ� �ං� �පය� �ලා 

මෘ�ව ��මැදලා කාච ���� කරග�න.

���� කරග�� කාචෙ� උ�තල පැ�ත 

උඩට ��න ��හට දබ���ෙ� �ෙඩ� 

�යාග�න. ප�ෙ� අ�� අෙත� ඇ� 

�ය� ෙදක ඇදලා අ�ලෙගන කාචය ක� 

ඉං��යාෙව� �යලා ඇ���ල� ගහ�න. 

නැ�ත� ඇෙ� ��පාට ෙකාට�� කාචය 

�යලා ඇ���ල� ගහ�න. එතෙකාට කාචය 

�ක�ම වෙ� ක� ඉං��යාව උඩට යනවා.

��ම ෙවලාවක ඇ� කාචවලට �ය 

ව�ද�න එපා. ඒෙක� කාචවලට ��� 

හා�ෙව�න ��ව�. හා� �� කාච පා��� 

කෙළා� ඇ�වලට අපහ�තාවය� දැෙනනවා. 

අ�ක ඒක �සා ඇ�වල ��� ��� ඇ� 

ෙවලා අ�� ආසාදන ඇ�ෙව�න පවා බැ� 

නැහැ. කෘ�ම කාචවලට හා� �ෙණා� 

ස��වලට ආෙ� ෙදක� ග�න ��ව�. 

හැබැ� අ�ට ඕන ඕන ��යට ඇ� ස��වලට 

ග�න බෑෙ�. ඒ �සා හා��� කාච න� 

පළ��නම එපා.

දැ�මා වෙ�ම කාච ඉව� කර�න හැ�� 

බල�. අ� ෙදක ෙහාඳට ���� කරලා මහපට 

ඇ��ල� දඹ���ල� භා�ත කරලා කාචය 

���වට ��කලා කාචය ඇෙස� එ�යට 

ග�න.

ඊළඟ ෙ� ෙකා�ම ෙවලාවකව� ෙ�ක� 

කළාට ප�ෙ� කාච පළ��න ය�න එපා. 

එතෙකාට ��� ෙ�ක� ෙකාට� ඇ�වලට 

ය�න ��ව�. අ�ක කාච දැ�මම �ක� 

ක�� එන �සා ෙ�ක� එක හබ� ෙව�න� 

බැ� නැහැ. ඒ �සා ෙ�ක� කර�න පැය 

බාෙගකට ක�� ව�ණ කාච පළ�න එක තම� 

හ�.

ස� ෙදකකට සැරය� කාච බහා�ම 

ෙසා�ෂ�ව�� ���� කරලා තද අ�ෙව� 

ෙ�ලග�න. කාචවල ක� ඉ���ෙ� 

�නය ගැන සැල��ම� ෙවලා ඒ කාෙ�ට 

අ�වා�යෙය�ම කාචය ඉව� කර�න.

කෘ�ම අ�� කාචව�� ආවරණය 

ෙව�ෙ� ඇ�වල වැදග�ම ෙකාටස�. 

ඉ�� ��ඝකාලය� පැළඳෙගන ඉ�නෙකාට 

ඇ�වලට අව� ඔ��ජ� ෙනාලැෙබ�න� 

ඉඩ �ෙයනවා. ඒ �සා ��ඝ කාලය� එක 

�ගටම ෙ�වා �ෙගන ඉ�න එපා. ඒ වෙ�ම 

��දට යනෙකාට අ�වා�යෙය�ම ව�ණ කාච 

ඉව� කර�න.

අ�� කාච �ෙගන ඉ�නෙකාට ඇ� 

ෙපා� කර�න, කස�න ය�න එපා. ඒෙක� 

ඇ�වලට හා� ෙව�න ��ව�. ඒ වෙ�ම 

���� තටාකවලට බ��න ක��� අ�� 

කාච ගලව�න අමතක කර�න එපා. උ��� 

ජලෙය� ශ�රෙ� ෙසාදනෙකාට කාච ඉව� 

කර�න. අ�� කාච ෙබාෙහාම ��� �සා 

උ��මට �යෙවලා ඇ�වලට ඇෙල�න �ණ� 

බැ� නැහැ. වැර� කාච භා�තය අ�ධභාවයට 

ෙ�� ෙව�න ��ව�. ඇ� ෙදෙ� ල�සන 

ගැන �තනවා වෙ�ම ඇ� ෙදක ඇ� ෙදක 

වෙ� �කබලාග�න� අමතක කර�න එපා. 

සමහර ව�ණ කාචවල 
වෙ�ට �ං� අ�� ල�� 
එක� �ෙයනවා. ෙ� 
ව�ගය කෘ�ම කාච 
�ලාද නැ�ද �යලා 
ෙහායාග�න බැ�තර� 
�වභා�ක�

�යාග�න 
��න�කර 

ගලවලා ෙද�නද 
ඇ� ෙදක?



18 2022 අග�ෝස්තු 18 වන බදාදා

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සමබනධව සිට පුනරුත්ාපනය වූ කතුනගගේ සුඛිත මුදිත ජීවිත කතා ගපළ - 22 වැනි  ගකාටස

සනත ප්රියනත

මේජර් මුතුමැණිමේ රාමනායක 2009 දී 

පමණ රාජකාරි කමේ වව්නියාව පූනමතෝට්ටේ 

පුනරුත්ාපන මධ්යස්ානමේය. එහි රාජකාරිය්ට 

පැමිණි මුල් කාලමේදී තමා මුහුණදුන 

අත්ැකීමේ මේජර්වරිය මමමස  විසතර කළාය.

“යුදධය අවසාන කාලගේදී රජය බලාගපාගරාතතු 
ගනාවුණු විදියට එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයන භාරවුණා. 
එගෙම නැතිනම යටත වුණා. ඒ පිරිස අතර 
බාලවයස්කාර එල්.ටී.ටී.ඊ. ගසාල්දාදුවන විශාල 
පිරිසකුත හිටියා. ඒ අයට නවාතැන සපයන එක 
මධ්යස්්ානයක් වුගේ පූනගතෝටටම මධ්යස්්ානය. 
එකම මධ්යස්්ානය ස්්රී/පුරුෂ විදියට ගකාටස් 
ගෙකකට පවතවාග�න ගිගේ. මධ්යස්්ානගේ 
ආරක්ෂාව, ආොර සැපයීම, පරිපාලන කටයුතු 
වගගේ ග�ාඩක් ගදවල් කගේ පිරිමි මධ්යස්්ානගේ 
ඉඳපු නිලධාරීනගගේ මූලිකතවගයන. මගගේ භාරගේ 
ඉඳපු �ෑනු ළමයි වයස අවුරුදු 12-18 වගගේ 
වයස්වල හිටියා. ඒ ගවනගකාටත ළමයිනගගේ 
ගතාරතුරු රැස්කරමින හිටිගේ.”

ආරේ්ෂක අංශවල්ට ය්ටත වූ එල්.ටී.ටී.ඊ. 

සාමාජිකයනමගේ මතාරතුරු රැසකිරීමේදී 

ආරේ්ෂක අංශ ගැ්ටලුවක්ට මුහුණ දී සිටිමයෝය. 

ඒ ය්ටත වූ පිරිස නිවැරදි මතාරතුරු ලබා මනාදීම 

නිසයි. විමේ්ෂමයන එහි සිටි ළමා මසාල්දාදුවන 

වසර 5-6 එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයන මලස ක්ටයුතු 

කර තිබූ අතර, ඇතැමුන මරාමගන මැමරන 

බළකාය, චාල්ස ඇනතනී, රාධා වැනි මකාටිනමගේ 

ප්රබල මරජිමේනතු නිමයෝජනය කරන ල් පිරිස 

වූහ. එමමනම යු් හමුදාව්ට එමරහිව ගරිල්ලා 

ප්රහාර රැසක්ට සේබනධ වූමවෝ් විය. ඇතැේ 

සාමාජිකයන මකාටි බුද්ධි අංශ නායක මපාටටු 

අේමාන, මුහුදු මකාටි නායක සුමසයි වැනි ප්රධාන 

මපමේ  නායකයනමගේ ළඟම ඥාතීහු විය. මමවැනි 

පිරිස තමන්ට ්ඬුවේ ලැමබනු ඇතැයි සිතා ඔවුන 

පිළිබඳව නිවැරදි මතාරතුරු දුනමන නැත. මේ 

අතර එේ දිනක මේජර් මුතුමැණිමේ මුහුණ දුන 

අමතක මනාවන අත්ැකීමේ මමමලස විසතර 

කළාය.

“එක ෙවසක මධ්යස්්ානය ඇතුගේ ඉඳපු 
ළමයිනගගේ අමුතු ෙැසිරීමක් මම ෙැක්කා. එයාලා 
එයාලා කතා කරනවා මට ගමානවත කියනගන 
නැෙැ. ඊටපස්ගස් ළමගයක්ග�න මම ඇහුවා 
ගමානවාෙරි ප්රශනයක්ෙ කියලා. ඒ ළමයා වයස 
අවුරුදු 18ක විතර ළමගයක්. 

‘මැඩම සෂිකලා ගපරිය පුල්ගල් අභිමාන�’ කියලා 
කිවවා.

මට ගෙමගළන කියපු ගද එකපාරටම ගතරුගේ 
නැෙැ. ඊටපස්ගස් විස්තර කරලා අෙදදි විස්තරය 
කීවා. ශෂිකලා ගලාකු ළමගයක් වුණා කියලයි 
කියලා තිගයනගන. මම බලනන ගියා. එතැන 
ඉඳපු යමක්කමක් ගතගරන ළමයි එයාලට පුළුවන 
විදියට ආවරණය කරලා ළමයව ගවන කරලා 
හිටියා. ළමයව ෙකිදදි මගගේ පපුව ගෙෝස් �ාලා 
ගියා. ගමාකෙ මටත ඒ වයගසම දුගවක් ඉනනවා. 
ගම ළමයට කිසි ගතරුමකුත නැෙැ. අඩු වයගසම 
එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට බැඳිලා අවසාන කාලගේ 

ෙමුදාවට භාරවුණු 
ගකාටි �ෑනු ෙරුගවක් 
අගේ කඳවුගේදී 
ගලාකු ළමගයක් වුණා

ෙරිෙැටි කෑමක් නැතිව ග�ාඩක් දුක් විඳලා තමයි 
ඇවිත තිබුගේ. මූණ ගවළිලා වගගේ. ඇස් යටට 
ගිහින. මම ළඟට යදදි ළමයා ලැජජාගවන වගගේ 
හිටියා.

දුව කියලා ඔලුව අත�ාලා කතා කරදදි මැඩම 
කියාග�න ළමයා මගගේ ඇඟට ගේතතු වුණා. අමමා, 
තාතතා, නෑෙෑගයෝ �ැන විස්තර ඇහුවම, එයාලා 
ගකාගෙෙ ඉනගන කියලා ෙනගන නැෙැ, අනා් 
කඳවුරක ඇති, ගමාන කඳවුගේෙ කියලා ෙනගන 
නැෙැ කියලා කීවා. ගෙමවපිගයෝ ගොයා�නන 
එක අපටත ප්රශනයක්. ගමාකෙ යුදධය අවසන 
කාලගේ යුෙ අනා්ගයෝ විදියට ආපු ලක්ෂ 3ක විතර 
ගසනඟක් අනා් කඳවුරුවල හිටියට එයාලග� 
විස්තර ෙරියට තිබුගේ නැෙැ.

ගම විස්තරය කානතා ගපාලිස් නිලධාරිනියකට 
කියලා පිරිමි කඳවුර භාරව ඉඳපු ගමජේ ජයනතට 
පණිවිඩයක් යැවවා. එගෙන මූලස්්ානයට විස්තරය 
කියලා උපගෙස් අරග�න මට ආපහු පණිවිඩයක් 
එවවා භාරකරගයෝ නැතිනම පුළුවන විදියට 
ළමයගගේ චාරිත්ර ටික කරනන කියලා.

අමමා ගකගනක් විදියට වැඩිවියට පතවුණාම 
කටයුතු කරන විදිය �ැන මම ෙැනග�න හිටියට 
ප්රශනය වුගේ ළමයා හිනදු නිසා හිනදු චාරිත්ර 
ගකාගොමෙ කියන එකයි. ඒ නිසා එතැන ඉඳපු 
අවුරුදු 17-18 වගගේ වයස්වල යමක් ගතගරන 
ළමයිනග�න විස්තර අෙ�තතා. ඒ වගගේම 
ආයතනගේ ගස්වයට ආපු ගෙමළ ගස්විකාවන 
කීපගෙගනකුත හිටියා. එයාලා ග�ාඩාක් උෙව 
කළා. ඒ අය හිනදු චාරිත්රානුකූලව සුබ ගවලාවකුත 
ෙදාග�න ආවා. මට උපගෙස් ලැබිලා තිබුගේ 
ළමයට කිසිම ගවනසක් ගනාගවන ආකාරයට 
යුතුකම ඉෂට කරනන කියලා. ඒ නිසා ළමයගගේ 
කෑමබීම �ැන නිතරම ගොයලා බැලුවා. අවශ්ය 
අවවාෙ උපගෙස් දුනනා. මට ගොඳට ගෙමළ බැරි 
නිසා භාෂා පරිවේතනය කරන අයගගේ උෙව �තතා. 
නැකත දිනය, ගවලාව �තගත ළඟම දිනයක්. ඒ 
නිසා වැඩි කාලයක් තිබුගේ නැෙැ. චාරිත්රවලට 
අනුව කටයුතු කරනන අවශ්ය ගදවල් ලැයිස්තුවක් 
ඉල්ලග�න ඒ ගදවල් සපයනන කටයුතු කළා. 
ළමයව නෑවවට පස්ගස අඳිනන අලුත ඇඳුමක් 
අගේ වියෙගමන ග�නාවා. නියමිත දිනගේ අගේ 
ආයතනගේ රැකියාව කරන ගෙමළ ගස්විකාවක් 
හිනදු චාරිත්රවලට අනුව ළමයගගේ කටයුතු කළා. 
එතැන හිටපු වැඩිහිටි �ෑනු ළමයිනුත ග�ාඩක් උෙව 
කළා. විගශෂ කෑම ගවලක් ෙෙලා එදා ළමයිනට 
කනන දුනනා. සමෙරවිට ඒ ළමයා ගෙමවපියන ළඟ 
හිටියානම මීට වඩා ගලාකු උතසවයක් �නනත ඉඩ 
තිබුණා. ගමාකෙ ගෙමළ අය ළමගයක් වැඩිවියට 
පතවුණාම මං�ල උතසවයක් වගගේම උතසවයක් 
පවතවනවා. ෙැබැයි ඒ වගගේම තමයි ගම ළමයා 
එල්.ටී.ටී.ඊ. එගක් හිටියානම ගම කිසිම ගෙයක් 
නැතිව ගලෝගකට ගොගරන ගම වැඩිවියට පතවීම 
සිදුගවනනත ඉඩ තිබුණා. ගකාගොම වුණත එදා මම 
කරපු ගද �ැන මම අෙටත සතුටු ගවනවා.” 

අවසාන වශමයන මේජර්වරිය කීවාය. 

ළමයව ෙකිදදි 
මගගේ පපුව ගෙෝස් 
�ාලා ගියා. 
ගමාකෙ මටත ඒ 
වයගසම දුගවක් 
ඉනනවා

සමෙරවිට ඒ ළමයා 
ගෙමවපියන ළඟ 
හිටියානම මීට වඩා ගලාකු 
උතසවයක් �නනත 
ඉඩ තිබුණා. ගමාකෙ 
ගෙමළ අය ළමගයක් 
වැඩිවියට පතවුණාම 
මං�ල උතසවයක් වගගේම 
උතසවයක් පවතවනවා
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�පා වස�� එ���ංහ

‘��ව�� ෙනානා’ ��ව �ළ අප කතා 

කර�� ��ෙ� ��ව ප්රසව සමයට අය� 

ක�� කාරණා ගැනය. එෙහ� අෙගා�� 

�ල ස�ය ‘ම���’ ස�බ�ධෙය� වැ��ර 

කතාබහ ෙකෙරන කාලය� �සා ��ව 

ප්රසව සමෙය� �යවර ��පය� ඉ��යට 

පැ�ණ ෙමවර ‘ම���’ ගැන කතා 

කර�නට අදහ� කෙළ�.

“අ�ත උප� ළද�ෙව�ට ලබාෙද�න 
���ම ආහාරය තම� ම���. ඒ තර� 
��� ආහාරය� තව� නැහැ. ඒ වෙ�ම 
ෙලාක ෙසෟ� සං�ධානෙ� ��ෙ�ශ ස�තව 
� ලංකා ප�� ෙසෟ� කා�යාංශය ම�� 
ද�ෙව� ඉ�ද මාස හය� ද�වා ම��� 
පමණ��, අෙන� වසර ෙදකක කාලය 
අමතර ආහාර සමඟ ම��� ලබා�ම� 
��ෙ�ශකර �ෙබනවා. ඊට වැ� කාලය� 

�ව� ම��� ලබා�ෙම� ද�වාට අ�වන 
වා� ගණනාව� �ෙබනවා. එ�� ද�වා ඉතා 
ශ��ම�ව ව�ධනය වනවා වෙ�ම මව� 
ද�වා� අතර බැ�ම ශ��ම� ෙව�න� 
ඒක ෙ��ව� ෙවනවා. ග�භ� කාලය 
�මාකර උ�� ම� පද�ය ලැ�වට ප�ෙ� 
අ�මා ෙකෙන�ට පැවෙරන ��ෙ�� � වැඩ 
ෙකාටස� �ෙබනවා.”

ද� පැ�යා ෙපාෂණය ��ම, ආර�ෂා 

��ම වෙ�ම රටට, සමාජයට වැඩ�� 

���ම� ද�ෙව� ෙලස හ� වඩාගැ�මද 

ඒ අතර ෙ�. ඒ අත��� අ�රටම ඉ� 

කළ�� කාරණාව� ව�ෙ� ද�වාෙ� 

ෙපාෂණ අව�තාවය�. ඊට ��ණ 

සහෙයාගය� ලබාෙද�ෙ� ම���ය. 

ද�වා ලැෙබ�නට ��න කාලෙ� �ටම 

ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��ය, මව ඒ 

��බඳව දැ�ව� ��ම කර�ෙ� එය 

එතර�ම වැදග� ෙහ��.

“��ව ප්රසව සමෙ� �ට මවට ඒ සඳහා 
මාන�ක ��නම� ලැ�ය හැ� ��� 
සැ� පව�වනවා. එතැන� මම මෙ� 
���ව ම��ෙර�ම ෙපාෂණය කරනවා 
�යන අ��ඨානෙය�, අව� ෙපාෂණය 
ලබාගැ�මට කට�� ��ම වැදග� ෙවනවා. 
අ�මාෙ� ඒ අ��ඨානය හ�යට භාවනාව� 
වෙ�. �තර ඒ ����ල �ෙ� �යා�මක 

�ම ඒ කා�යෙ� සා�ථක�වයට ෙ��ව� 
ෙවනවා.”

ද�වාෙ� ශ�රය අමතර ආහාරය� 

ගැ�මට ��න� වන��, ‘ම���’ �ම 

ය� ද�වා ෙසාබාදහෙම� ලද අ��ය�. 

“ස�ව ෙලාකෙ� අෙන�� ස�ව 
පැටෙව� ඉප�ණාම ම��ෙර� �ඩා 
පැට�� ෙපාෂණය කරන ආකාරය අ� 
ද�නවා. ස�ව ම�ව� ෙවන� සෙත�ෙ� 
�� තම�ෙ� පැ�යට ෙබා�න සල�ව�ෙ� 
නැහැ. එෙහම ��ණ� ��ෙ�� අව�ථාවල 
පමණ� එෙහම ද�න� අ� ද��ෙ�. ඒ� 
��� ෙලාකෙ� ත��වය ඊට වඩා ෙවන� 
ෙවන අව�ථා �ෙබනවා. ඇතැ� ම�ව� 
ම��� ෙව�වට තම�ෙ� ද�වාට ���� 
පමණ�ම ලබාෙදන අව�ථා අ� අහලා 
දැකලා �ෙයනවා. සමහර ම�ව� තම�ට 

ම��� නෑ �යනවා. එෙහම නැ�න� �� 
�ෙම� �පය අවල�සන ෙ� යැ� �තනවා. 
ඒ� ��� ෙලස�� ළද�ෙව�ට ���� 
ලබා�ම අපට අ�මත කර�න බැහැ.”

පළ� ම��� ෙ�ල ද�වාට ලබාෙදන 

ෙමාෙහාෙ� ෙරාහ� ��කාගාරෙ� 

ෙ�වෙ� ෙය� ��න ප�� ෙසෟ� ෙ�වා 

�ලධා��ය පැය බාගය� ඇ�ළත ම��� 

ලබාෙද�නට මවට ඕනෑකරන සහෙයාගය 

ලබාෙ�. එෙ� ���ම ලබාෙදන �� 

�ෙක� ෙපාෂණ සංඝටක, �ට�� ව�ග 

ෙම�ම ෙරාගාබාධව�� ආර�ෂා �මට 

අව� ශ��ය වාෙ�ම ද�වාට අව� 

ප්රමාණයට ජලයද �ෙ�.

ම��� �පද�ෙ� �යාව�ය 

ගතෙහා�, ද�වා ඉ�ද ග�භාෂෙය� 

වැදෑමහ ඉව���ම� සමඟ ම��� 

�පද�ම ඇරෙඹ�. ��� ම� �ය�ෙ� 

ඇ�ෙයාලා ෙකාටස එන� තන��වට 

ඉහ�� ඇ� ෙකාටස උරනවා� සමඟම 

තන��ව උ�ෙ�ජනය ෙ�. �� �පද�ම 

ඇරෙඹ�ෙ� එම උ�ෙ�ජනය සම��. 

ඒ වෙ�ම ද�ෙව� ඉපෙද�නට ��න 

කාලෙ� ම� �ය��වල ෙවන�ක�ද 

දැ�ය හැ�ය. එම කාලය �ළ �ය�රට 

ෙහා තන��වට �ෙ�ෂ ප්ර�කාර අව� 

ව�ෙ� නැත. එ�� �ය�ර �ශාල�ම 

�වභා�ක වන අතර, ද�වාෙ� පළ� 

ආහාරය ෙලස ෙකාල�ට්ර� �ය�ර �ළ 

��න�ව �ෙ�. ද�වා ඉප�� �ගස, 

එන� පැය බාගය� ඇ�ළත ලබා�ය 

��ෙ� එය�.

“ෙකාල�ට්ර� ර� පැහැෙය� ���. 
���� �ය�ෙන� එයට. ෙබාෙහා 
පැ��ෙනා ර��� �යල� ��වා. ර��� 
කට ගානවා �යලා ��ෙව� ෙ� ���� �ක 
ලබාෙදන එකට. ෙකාල�ට්ර� ප්රමාණෙය� 
���. ඒ� එය ෙ�වා ඉවත දැ�ම ෙනාකළ 
���.” 

එ�� �ව�පය� එෙරන ��, 

ප්රමාණෙය� වැ�ව�ෙ� ද�වා �� උරන 

�ටය. ඉපෙදන�ට ද�වාෙ� ආමාශෙ� 

ප්රමාණය �.�.20� (ෙ� හැ� හතර�) 

පමණ�. අ��� පහ වන�ට ද�වාෙ� 

ආමාශය ෙ� හැ� 40ක ප්රමාණයකට 

ව�ධනය ෙ�.

“ම� �ය�ෙ� �� �පදෙවන ආකාරය� 
වැදග� ෙවනවා. ඒ සඳහා �ය�රට ය� 
ප��ඩය� ලැෙබ�න ඕන. ඒ ෙමාළෙය� 
�ය�රට �� �පද�මට ලැෙබන ප��ඩය 
සමඟ�. ෙමාළය ෙ� ප��ඩය ලබාෙද�ෙ� 
තන��ෙව� ෙමාළයට ලැෙබන ප��ඩය� 
අ�ව�. එතැන� ද�වා, තන��ව හා 
ඇ�ෙයාලා ෙකාටස උරන �ට ��වන 
උ�ෙ�ජනය ම�� ෙමාළයට ප��ඩය 
යැෙවනවා. ෙමාළෙය� �පදෙවන 
ෙහාෙමානය� වන ෙකාලැ��� ම�� �� 
�පදෙවනවා.

�� ��පාදනය වැ��මට න� ද�වා 

�තර �තර �මාව� නැ�ව �� උරා�ම� 

සමඟ වැ� වාර ගණන� ෙමාළයට 

ප��ඩ ලැෙබනවා. ඒ ම�� වැ��ර �� 

�පද�මට �ය�රට ලැෙබන �ෙයාගය 

අ�ව �� �පද�ම වැ��ර ��ෙවනවා. 

�ෙ�ෂෙය� රා� කාලෙ�� ද මවට වන 

අපහ�තා ගැන ෙනාතකා ද�වාට �� 

උරා�මට කට�� සැලැ��ම ම�� 

තව�රට� �� �පද�ම වැ�කරගැ�මට 

හැ�යාව �ෙබනවා. ඒ වෙ�ම රා� 

කාලෙ�� වැ��ර �� �පද�ම� ද��න 

ලැෙබනවා.”

�� ගල�න, �� හැෙද�න �යම 

රහස ද�වා �� උරාෙබාන ආකාරය�. 

�ය�ෙර� �� වෑෙහන �ට එය ��වන 

ප්රමාණයට නැවත �� �පද�මද ��ෙ�. 

තවද ද�වාට �� ලබාෙදන �ට �ය�� 

ෙදෙක�ම �� ලබා�ම වැදග�ය. 

එ� �ය�ර�� වැ��ර ලබා� අෙන� 

�ය�ෙර� අ�ෙව� ලබා�නෙහා�, 

වැ��ර �� �ය�ෙ� �� වැ��ර 

�පදෙව�. අෙන� �ය�ෙ� �� �පද�ම 

අ�ය.

ඒ වෙ�ම එ� �ය�ර�� ම��� 

ලබා� අෙන� �ය�ෙර� �� ලබා ෙනා� 

��යෙහා� එම �ය�ෙ� �� තද�ම� 

(ග� ගැ�ම) �සා මවට අපහ�තා ඇ��ය 

හැ�ය.

ෙම�� ද�වා �� උරා ෙබා�නට 

�ය�රට ෙයා�කර ගැ�මද වැදග�ය. 

එ�� මවට ද�වා �ෙගන කැම� 

ඉ�ය�වක ��ය හැ�ය. ඒ වා� � ෙහා 

හා�� �ය. ෙ� �මන ඉ�ය�ෙව� �ට 

ද�වාට ම��� ෙද�නට ග�තද වැදග� 

ව�ෙ� ද�වා �ය�රට ස�බ�ධ කරන 

ආකාරය�. එ�� ද�වා මවෙ� ප�ව 

ෙදසට ස���ණෙය�ම හැ� ��ය ��ෙ�. 

එන� ද�වාෙ� ප� ෙපෙදස� මවෙ� 

ප�ව ෙදසට ළංව ��ය ��ය. ඒ වෙ�ම 

මව ද�වා තද ෙනාෙකාට සැහැ��ෙව� 

අ�ලාගත ��ය. ද�වාෙ� �ස, උර�ස, 

උ�ල (ශ�රය) සරල ෙ�ඛාව� ෙලස 

තබාගත හැ�න� ද�වාට �ව �වර ��ම 

පහ�ය. එ�ට ද�වා අපහ�ව�� ෙතාරව 

�� උරා�ම ��කර� ලබ�.

ද�වාට වැ��ර 
�� ෙදන 
තරමට� 
අ�මාට 
වැ��ර 
� � එෙර�ෙ�

ද�ෙව� ඉප�ලා 
�� පැය බාගය 
�ළ ම��� �ම 
ඇර�ය ���

ෙකාල�ට්ර� 
ප්රමාණෙය� 

���. ඒ� එය 
ෙ�වා ඉවත දැ�ම 

ෙනාකළ ���
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හ�� මනෙ��ද්ර

ක�� �ලෑ� ෙනාකර ��ණ ගම� යන �� 
හ� ��දර�ෙ�. ��ෙ� එෙහම අ�දැ�� 
ඔයාට, මට වෙ�ම හැෙමාටම ඇ�. ඒ� ෙ� 
�වා�ෙව� මට ��ණා මාස ගාණ� ��ෙ� 
සැල�� කරලා යන ��වල� ඒ ස�ටම 
�ෙයනවා �යලා. 

ඉ�� මං ෙ� �ය�න ය�ෙන� එෙහම 

මාස ගාණ� සැල�� කරලා �ය� 

�� එක� ගැන. ප��ය  ��ෙය� මං 

��වා ජපාෙ� ෙ� දව�වල ෙගෙව�ෙ� 

ද�ව�ෙ� �වා� කාෙ� �යලා. ඉ�� 

ෙ� ��ඝ �වා�ෙව� පැට��ට ල�සන 

මතක එක� කර�න මට� දහ�ට� ෙලා� 

උවමනාව� ��බා. ඒ ෙකාෙරානා �සා 

අ��� ෙදක� ��ෙ� ෙකාෙහව� ය�න 

බැ��ණ �සා. අ� ෙ� �ං� �� එක 

සැල�� කෙ� මා�� මාෙ� ඉඳ�. ය�ෙ� 

ෙකාෙහද, ඉ�ෙ� ෙකාෙහද, ෙමාක� 

බල�නද ය�ෙ�, ඒෙක� ද�ව�ට ස�� 

ෙව�න අව�ථාව වැ�ම තැ� ෙමානවද, 

ඔය වෙ� �ං� ෙ�ව� �ක� �තලා අ� 

සැල�ම� හැ�වා. 

ඒ අෙගා�� �වා�වට ඕසකා ය�න. අ� 

ඉ�න කවස� නගරෙ� ඉඳලා �ෙලා�ට� 

500� �තර ��� තම� ඕසකා �ය�ෙ�. 

ඒ �ර හ�ෙ� එෙක� ය�න� අ� �ලෑ� 

කෙ�. පැය 6ක �ර�. ඉ�� පැය ෙදෙක� 

ෙදකට අතරමඟ නතර කර කර ය�න� 

අ� කතා �ෙ�. ඕසකාවල �ෙයනවා 

Universal Studios �යලා �� පා�� එක�. 

ඒක ෙලා� අයට වෙ�ම ෙපා� අයට� 

�ෙනාද ෙව�න ��ව� ෙලා� පා�� 

එක�. ඒ ��� �යද� කරන ��ය ගැන� 

අ�ට ෙපා� �� සැල�ම� ��ණා. මං 

ජපාෙනට ආ� �� කාෙලම දහ� මාව 

��ව�ස� ���ෙයා එකට එ�ක ��� 

��ණ�, අ� ෙද�නා �ෙනාද �ණ තැනට 

අෙ� ද�ෙවා එ�ක ආෙ�ම යන එක අ�ට 

හ� ��දර අ�දැ�ම� �ණා. 

ඒ ��යට ෙගාඩ� ආසාෙව� ගමනට 

ලෑ�� �� �සා දව� ළංෙව�� ද�ෙවා 

වෙ�ම මා� ��ෙ� ස���. ෙ� දව� 

�නට �ං� �ං� ෙ�ව�ව�� ��දර 

මතක එක� කරග�න ඕන �ණ �සා 

අ� ප�ෙදනාටම එක වෙ� ඇ�� පවා 

අරග�තා. ඊට අමතරව මම අ� ප�ෙදනාට 

දව� �නට ඕන ඇ��, යටඇ��, හැම 

ෙකනාටම අමතරව වැ��ර ඇ�� ෙස� 

එක�, උණට, ෙහ���සාවට ඕන ෙවන 

ෙබෙහ�, �වාලය� �ෙණා� ��න 

�ලා�ට� වෙ� ඕන කරන ෙ�ව� ගැන 

ෙනා��� එෙ� ෙපා� ��� එක� 

හ�ග�තා. ��� ඇ�� �ග�න ෙලා� 

ෙශා�� බෑ� එක�� �ග�තා. නා�න 

ක��යෙගම ���� �� �ක �ග�තා. 

ෙපා� අයට අ�ට ෙවනම මා�� �ග�තා. 

ෙමෙ� තාම� ෙකාෙරානා �ෙයන �සා 

�ෙනාදය වෙ�ම අෙ� ප��සම ගැන 

�තන එක� වැදග�. ෙ� වෙ� හැමෙ�ම 

මත� කරලා ෙනා� එක� �යාෙගන �� 

එක ය�න ක�� දවෙ� ඒ ඔ�ෙකාම 

ලෙ�� එකක �ලා පැ� කළා. හැෙමාටම 

සප�� ��ටම� ගාෙන� �ග�තා. 

ඒ ෙසර��වලට වඩා සප�� �ෙගන 

ඇ���න ක�ලට පහ� �සා.

ෙවන�ට ෙකාෙ�හ� ය�� මඟ� කකා 

ය�න මං ෙමානාහ� හදනවාෙ�. දහ� ෙ� 

සැෙ� මට ��වා ෙමා�� හද�න එපා, ෙ� 

ගමන අ� �ලැ�� එෙ� ය�, හ�ෙ� එෙ� 

පා��� ස��� ෙගාඩා� �ෙයනවා,  ඒ 

කඩව�� ක� �යලා.

�� එක යන දවස� ආවා. උෙද�ම අ� 

ෙගද�� �ට� �ණා. ��මාකාර ල�සන 

ඔ�න ��වා 
ෙම�න �යා ෙනෙව� 
මාස ගාණ� 
සැල�� කළා

ගමන�. මං ��ෙ� බ��ල හ�තෙ� ය�� 

�තට දැෙනනවා වෙ� ��දර හැ�ම��. 

බලන බලන හැම පැ�ෙතම ක�. හ�ම 

ල�සන�. 

අ� ��� ක��යාම ෙව� කර� 

ෙහාටෙ�ක නතර ෙවලා ප�ව� ��ව�ස� 

���ෙයා �යා. එද� ෙහාටෙ�ම 

නතරෙවලා ප�ව� උෙ� ආෙ� ආවා. ෙපා� 

මහ��ය� ��ණට අ� ප�ෙදනාෙගම �ත 

ස�ෙට� ��ලා. අ� ඒතර� �ෙනාද �ණා. 

ද�ව�ට ස�� ෙව�න, �ෙනාද ෙව�න 

��ව� හැම තැනක�ම අ� ඒ ෙ�ව� 

ලෑ�� කරලා ��නා. ඉ�� අහ�න� 

ක��ම එයාලා ��ෙ� එයාලා ෙගාඩ� 

ස�� �ණා, ආෙ� දවසක එ� �යලා. 

ෙගදර ආවාම� ෙග�ය� ෙලා� 

ෙශා�� බෑ� එෙ� �� ��� ඇ�� �ක 

ෙව� කරලා, එක ෙකාටස� ආ� �ම 

ෙසාදලා ෙ�ෙල�න දැ�මා. දහ�� මට 

ඒ ෙ�ව�වලට උද� කළා. ඒක මට ෙලා� 

�දහස� �ණා. එයා drive කර� �සා 

එයාට මහ�� �යලා මටම ඔ�ෙකාම වැඩ 

පවරලා ��ෙ� නෑ. ෙග�ය� ෙබෙහ� 

අ�කරලා ��නා. ෙග�ය� සප�� �හලා 

ෙ�ෙල�න ��බා. ඒ �සා ඉ�ම�� අ� 

කරග�න� ��ව� �ණා.

මං ෙම�චර ��තරය� ��ෙ� ඇ� 

�යලා ඔයාලට �ෙතනවා ඇ�. වැදග�ම 

ෙ� �වා�ව �ය�ෙ� ද�ව�ට ල�සන 

මතක එක� කර�න අ�ට ලැෙබන ෙහාඳ 

අව�ථාව�. මා� දහ�� ෙ� �වා�ෙ� 

අ�ට ��ව� ෙහාඳම ��යට එයාලාට 

��දර මතක එක� කළා. අ�� ෙ� ද�ෙවා 

එ�ක දව� ෙදකකට හ� එ�යට ය�� ඒක 

සැල�� කරලා යන තරමට �දහස වැ��. 

�ත� ගම� යන ��වල� අ� ලෑ�� 

ෙව�ෙ� කලබෙල�ෙ�. එතෙකාට අ�ට 

අමතක ෙවන ෙ�ව� වැ��. අ�ක ෙ� 

ෙගෙව�ෙ� ඉ�සර වෙ� �දහ�� ��ම 

ග�න ��ව� කාෙල�� ෙනෙව�ෙ�. 

තාම අ� ��ම ග�ෙ� මා�� ඇ�ෙ�. 

ඒ අවධානම� �ෙයන �සා අ� ෙගාඩ� 

ප��ස� ෙව�න ඕනා ද�ෙවා ෙකාෙ�හ� 

එ�ක ය��. හැමෙ�ම ක��යාම සැල�� 

කරලා කර� �සා හ�ම සැහැ��ෙව� 

ස�ෙට� අ� ඒ දව� �න ���.

ද�ෙවා හැම�ම ෙපා�යට ඉ�ෙ� නෑ 

ෙලා� ෙවනවා. ෙ� කාෙ� හැමතැනම 

අ� එ�ක �යාට තව අ��� ගාණකට 

ප�ෙ� එයාලා �� ය�ෙ� යා�ෙවා 

එ�ක. ඒ කාෙ� ඒ ��යට ���න� 

ෙදම��ෙයා ��යට අ� ඉඩ ෙද�න ඕෙ�. 

ඒ �ස� එයාල ෙපා�යට ඉ�න ෙ� කාෙ� 

අෙප� ෙද�න �යන ෙහාඳම ෙ� ෙද�න 

ෙදම��ෙයා ��යට අ� උ�සාහ කර�න 

ඕෙ�. 

ඒ වෙ�ම මම තව ෙ��� කළා. ෙ� 

වෙ� ගමන� එ�ක ��� අ�ව ස�� 

කළාට එයාට ��� කළා. එයාෙ� මහ��ය 

වෙ�ම කැප���වල ප්ර�ඵල �ස� අ� 

ෙමෙහම ස��� �ව� ෙව�ෙ� �යල� 

��වා. ඒෙක� දහ�ෙ� �තට� ස�ට� 

දැ�ණා �යලා මට ෙ��ණා. ෙමාකද 

එෙහම �ය� �යලා එයා බලාෙපාෙරා�� 

ෙනා�ණ �සා. ද�ෙවා ගැන, එයාලෙග 

ස�ට ගැන බලනවා වෙ�ම මහ�තයාව 

අගය කර�න ඕන තැන� අගය කර�න�, 

��� කර�න ඕන තැන� ��� කර�න� 

ඕෙ�. ඒෙක� ප�ෙ� බැ�ම තව� වැ� 

ෙවනවා. 

ෙගාඩ� ආසාෙව� 
ගමනට ලෑ�� �� 
�සා දව� ළංෙව�� 
ද�ෙවා වෙ�ම මා� 
��ෙ� ස���. ෙ� 

දව� �නට �ං� 
�ං� ෙ�ව�ව�� 

��දර මතක එක� 
කරග�න ඕන �ණ 

�සා අ� ප�ෙදනාටම 
එක වෙ� ඇ�� පවා 

අරග�තා
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ලබන ස�යට...

w jirhs
81 ෙකාටස

�යංකා නානාය�කාර �ය�

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

අද එතැ� �ට

�ත �ගැ��ෙගනම ��පස හැ� බැ�ව� 

�නාෙස�� බලා �� ��� �ව �� සැ�� 

ඇෙ� ෙදෙතා�� �නාව� එ�යට පැ�ෙ�ය. ඒ 

අ�ප��ෙ� ඉ�ෙකාෙ� ��වරෙය� � ම�ම 

�ෙ�නායක�. අ�මලා නැව� ��න �ෙ��ංහ 

ෙනානාෙ� ෙගදර ඔ� නැව� ��ය� ෙපර �ෙනක 

ඇය �ෙ�, ඔ� ඒ �ව�� ��ම �� �වාසෙ� 

කාමරය� ලැ� �ය බව�. 

ඔ� හා කතා කර�නට ෙපර ෙ��කට ඒ 

ක�දැ� අංජනා මත� කර ��නාය.

“ද�ෙන� නෑ ගමට ඇ�� �යලා... කව�ද 
ආෙ�...?”

ම�ම �ෙ�නායක අ� ර��යට දෑ� �ං� 

කර�� අස�� අංජනා එළව� ෙ��ම මදකට 

පමාකර එතැ�� පෙසකට � ඔ� හා කතා 

කර�නට ග�තාය. ඇයට කතා කර�නට ඉඩ �� 

ෙ��ක ෙත�නෙකා� එළව� කඩ ��යා �� කළ 

�ලා��� ෙ�සම අතට ෙගන ඊට අව� එළව� 

ග�ෙ�ය. ඒ කව�ව� කර නැ� වැඩ� �වද 

ෙ��ක එය කෙ� ආසාෙව�.

“දැ�ම� ස�ට� අංජනා... දැ� ආව� ෙ��ෙන 
නෑෙ�... ෙම� �� �වාෙස ���ප� ස�ට පහ�ක� 

ම� �යලා ඈ�� ආව ��ව� �� හතරෙදෙන�ට 
ඒක නව��න ��නා. මා� ඉ�� ඒ �සා එෙහට 
�යා.”

“පහ�ක� ම� �යලා...?”

අංජනා ඇ�ෙ� ��මෙය�. ම�ම �ස 

වැ�ෙ�ය. අංජනා ඇ�ෙ�ෙපාලට ��ම ���. 

ඔ�� ඒ �� �වාසෙ� ෙබාෙහා කල� ��ව� ඒ 

�ළ ඔ�නට අ� පහ�කම� දැ�ෙ� නැත.

“ෙකාළඹ ���ව ���ප� මහ�තෙය� ඇ�� 

�ෙය�ෙ�. ෙ� ළඟ� ��න අ�� ප���. ෙනානා 
න�� ෙකෙන�. ෙපා� ද�ෙවා ෙද�ෙන� ඉ�නවා. 
ඒ ෙගා�ෙලා බලාග�න ���ප�ෙග අ�මා 
ඉ�නවා. ෙකාෙහාමහ� එෙහම� �යලා එයාලා 
ගෙම� ෙගය� ��යට ග�තා. ඒක අ�ෙත� හ�� 
ෙගය�.”

ම�ම �ෙ�නායක ඒ ගැන පැහැ�� 

උ�තරය� ��ෙන� ඔ�� ගැන �ත 

ඇ�ව�නට �ය අප්රස�න ����ල ඇෙ� 

�ෙත� මැ� �ෙ�ය. ඒ� �� �වාසය �ළ 

ෙග� ��ෙ� ෙකා�තර� ස�ට�, සැන�ම� 

ඔ�� ලැ�වාද �යා අංජනා ඇ�ෙ�ෙපාලෙ� 

�ෙ� ��� ෙ�ෙග� ඒ ෙමාෙහාෙ� �ග 

හැෙර�නට ග�ෙ�ය. �� �වාසෙ� ���ත 

කාමෙ�, අ�ප��ෙ� �ං� ෙගා�ෙපාළ, 

ෙ�පා�කා ගහ යට බං�ව ළඟ ෙග�� කාලය 

ෙකා�තර� �වඳදැ� ඇයට ���.

“අංජනා ෙකාළඹ ය�න ක�� මං එ�න� ඒ 
පැ�ෙ�.”

ම�ම කතාව අතරම�� අවස� කෙ� �� 

�වාසය ගැන �ය�� අංජනා �ළ ඇ�� ෙවනස 

ඇහැට අ�� �සාය. ඔ� ෙ��කෙග� ද 

ස�ෙගන එතැ�� ��ෙමන �ට ෙ��ක �ල� 

ග� එළව� බෑගය අ�� ෙගන ��ෙ�ය.

“ඔයා එළව�� අර� ඉවරෙවලා. ෙද�න මං 
ග�න�...”

ඔ�ෙ� අෙ� �� බර බෑගය අතට ග�නට 

සැරෙස�� අංජනා �වාය.

“ෙනානා, මහ�තයාෙ� වැඩ මහ�තයාට කර�න 
ෙද�න. ඔයාෙ� අතට ෙ� බෑ� එක �ලා මං ඔයා 
ප�ෙස� අ� ෙදක වන වනා එ�නද ..?”

එළව� කෙ� ළ�� ෙස�� �යවර ම�නා 

අතෙ� ඇයට පමණ� ඇෙස�නට ෙ��ක 

�ෙ�ය. අංජනා ඔ�ෙ� ඒ අෙ� වැළ�ටට 

ඉහ�� අ�ලා ග�තාය.

“ඒ පාර මට එළව� ම� ෙදකක බර�... මං 
ආස� ෙනානා ෙ� ��ෙ�ට. බල�න ෙකා�තර� 
සැහැ���ද? ෙකාළඹ �ෙය�ෙ� ස�� 
හ�බකර�න තරඟය�...”

“ඉ�� ෙකාළඹට අකමැ�න� ෙමෙහ ඉ�. මට 
න� කම� නෑ. ඔයා ඉ�න ඕන තැනක ඉ�න මං 

කැම��...”

කාරෙ� ��පසට එළව� බෑගය දමා ෙ�ර 

වැ� ෙ��ක ෙත�නෙකා� ඇෙ� අත�� අ�ලා 

ග�ෙ�ය.

“ඒ වචන �ක ඇ� ෙනානා. අ� බල�ෙකා ෙමාකද 
ෙව�ෙන �යලා...”

“හා. ඉ�� ඔයාෙග ගෙ� ෙගදර ක�ද ඉ�ෙ�? 
කවදහ� ඔයාට ඕ� න� එෙහ ඉ�න ��ව�ෙ�...”

“බෑ. ඒකට ෙ��ව� �ෙයනවා. ඒක මං ප�ෙස 
දවසක ඔයාට �ය�න�.”

“එෙහම �ය�න� �ය� කතා ෙගාඩ� දැ� මෙග 
ළඟ එක�ෙවලා �ෙයනවා. මා� බල� ඉ�ෙන 
කව�ද ඔය දවස එ�ෙන �යලා...”

අංජනාෙ� ඒ කතාව ෙ��ක ෙත�නෙකා� 

බලාෙපාෙරා�� ෙනා�ව�. ඔ� ඇෙ� අ�ලාෙගන 

�� අත �ෙදන තරමට ���ෙ�ය. 

“ඒ ඔ�ෙකාටම ඉ�මනටම උ�තර ෙදනවා. 
ෙ� ෙවලාෙව මෙ� �ෙ� ඒ උ�තර ඔ�ෙකාම 
පැට�ලා...”

කාරයට න��නට �ය අංජනාට නැව� 

ඔ�ෙ� ��ණ ෙදස බැ��. ඒ ෙමාෙහාෙ� ඔ� 

ෙකාළඹට වඩා 
ගෙ� �යන සැහැ��වට 

මම හ� ආස� ෙනානා...

ෙකාළඹ ���ව ���ප� මහ�තෙය� ඇ�� �ෙය�ෙ�. 
ෙ� ළඟ� ��න අ�� ප���. ෙනානා න�� ෙකෙන�
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��ෙ�ද ඇය ෙදස බලාෙගනය. 

ඒ �සා ඒ �� ෙන� එක ළඟ 

නැව�ෙ�ය. ඔ�ෙ� ��ෙ� 

ෙවන� ෙපෙනන ප්රෙබාධය නැ� 

බව ඇය ��වරට ��වාය. 

ඒ �සාම ��� �ට� වචන 

ගැන ඈ �ෙ� ප�තැ��ල� 

ඇ��ය. ඊට සමාව ඉ�ල�නට 

ඈ කට හැ�ව� මහහ�� 

නළාව හඬව�� �ය ෙලා� 

රථය �සා ඈ �ය�න� 

නෑෙ��යැ� ඇෙ� ����ල 

අඩපණ කෙ�ය. ෙදෙදනාම 

කාරයට නැ�ෙ� ඒ කතාබහ 

�ම තබ��. නගරය අ�ෙව� 

ර�� ඇ� අ�� දැෙන�ෙ� 

�මට බ�න �ට�. අ�මා � 

ෙ�ව�වලට අමතර ෙ�ව�ද 

ෙ��ක ඇයට ෙගන ��ෙ�ය. කාරෙ� ප�පස 

බ�ව�� �� ���. ගෑ� ටැං�යද ග� ප� 

නගරෙය� කරගත �� රාජකා� අවස� �ෙ�ය.

“ය�ද ඔය ඇ�� සා��වට. ඔයාට මට ඇ�ම� 
අර� ෙද�නම බැ� �ණා...”

නගරෙ� ෙප�ණ ��ස� ෙර� සා��ව ෙප�වා 

ෙ��ක ෙත�නෙකා� අංජනාට �ෙ� කාරය ඒ 

ස�පෙ� ඉඩ ඇ� තැනක නව�ත��. ඔ�ෙ� 

�ද� ෙමයාකාරව �යද� කර�නට ඇෙ� �තට 

ෙලාබ ���. ඒ �සා ඒ ෙයාජනාව ඔ�ෙ� �ත 

ෙනා�ෙද�නට ඇය පැ�ත�� ��බාය. 

“එෙහන� ඒක ෙහාඳට මතක �යාෙගන ඉ�න. 
ෙකාළඹ �යාම� ෙමාක� හ� ��ෙවා� ඒ ෙවලාවට 
මං අ�ලග�න�...”

ඈ �නා�ණාය. ඔ� ඇයව කාරෙ�ම නවතා පාර 

පැන ෙගා� ඒ ළඟම � කඩෙය� �තල �ම ෙබාත� 

ෙදක� ෙගන ආෙ�ය. 

“මා� �බෙහ� ��ෙය. ඒක න� ව�නවා...”

�ම ෙබාතලය සැ�� අතට ෙගන කට තබා ග�නට 
ෙපර ඈ �වාය. 

“ඉ�� ෙනා��ෙ�...?”

“ඔයා ප� �යලා ��ණා. මහ��� ඇ�ෙ�...”

ෙ��ක ඊට ��ව� ෙනා�යාම ෙගදරට එ�න 

කාරය පණග�වා ග�ෙ�ය. ඔ�� ෙගදර එන�ට 

ෙහාඳටම ස��ා � ���. ම�ම �ෙ�නායක 

එනවා �වට � ෙවන��� ආෙ� නැත. නං�� 

ම��� ෙගදර ��යා �යා ස�දය� නැත. ඔ�� 

ෙදෙදනාම ��ෙ� �පවා��ය ළඟ�. ව�සලා 

ඇ�ෙ�ෙපාල ��ෙ� ���ෙ� උය��. අංජනා 

එතැනට �යද ව�සලා ඇයව ආප� හරවා ෙ��ක 

ළඟටම එ�වාය.

“මං උය�න�. ඔයා ඒ ද�වා එ�ක කතා කර කර 
ඉ�න...”

අංජනා ආප� �� ෙ��ක ළඟ නැව�ෙ� 

එ�සාය. ඔ� �රකතනයද අ�� ෙගන ���ත 

කාමරෙ� �ඳ�� ��ෙව� නැ��ෙ�ය. �ව�� 

�ටත අ�ෙ� කෑගසන ��� හඬට ක�ෙද�� 

ඇය ෙන� කහ �සාව ෙස�වාය. අ�ප�� 

ප�හරණය කළ ‘�� ��ෙ�’ ඇ�ද උඩ �සා �දන 

අ�� ඈ ඇසට හ��ය.   

“මං ෙපා�ඩ� අ�මට කතා කර�න ඕ�. එ�යට 
�යාට කම� නෑෙ�...”

ඔ� ඇෙග� අවසර ග�ෙ� ඒ �රකතන කතාබහ 

ත�ව කළ �� එක� �සාය. අංජනා �වෙ� 

වසා �� ෙ�ර ඇර අඹ ගහ ළඟට දමා �� ��� 

බ�බයද දැ��වාය.

ෙසෙනෙහලතා මැ�ෙ� ��ෙ� ෙ��කට 

කතා කරගත ෙනාහැ�වය. තම� අ�� ��ට 

�ශාල වරද� ��� ඇ� බව� ඇෙ� �තට 

දවස �රාම දැ��. ඇය සැ� ��වට � ��ෙ� 

ඒ ලතැ��ෙල�. ච��� පැ�ණ ඇෙ� ළ�� 

ඉඳග�ෙ�� ��ලය මත �� ෙසෙනෙහලතා 

මැ�ෙ�ෙ� �රකතනය නාද �ෙ�� එකවරය. 

ෙසෙනෙහලතා මැ�ෙ� �රකතනයට අත �� 

කරනවා� සමඟ ච��� ද �රකතනෙ� �රය 

ෙදස බැ�වාය.

‘ෙපා� �තා’

නාදවන �රකතනෙ� �රෙ� ��ෙව� ච��� 

��වාය. ෙසෙනෙහලතා මැ�ෙ�ට �රකතනෙය� 

ෙ��ක ෙත�නෙකා�ෙ� හඬ ඇෙස�� ඇෙ� හද 

එෙත� ෙවලාෙගන �� ��බර ���� ඈතකට 

පාව �ෙ�ය.

මං උය�න�. ඔයා 
ඒ ද�වා එ�ක කතා 

කර කර ඉ�න
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0112 672601, 
0112 672603

ෆැ�� : 0112 672648
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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. 

පාඩ� අංක 33

iajhx 
/lshd

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

�තා ෙපා�න�ෙප�ම
�වයං ��යා පාඨමාලා 

උපෙ��කා

ෙහා� ගාලා ෙසා�

ප���තර ���ෙ� කාෙ� �නට දහමට 

ලැ� එ�තරා  ධනව� ���ල �ත්රෙය� 

��යා�. ඔ� දවස� ප���තර ��� 

ළඟට ���ලා “�වා��, �වැ� ලැ�මට 

�ම� කළ ��ද?” �යලා ���ෙග� 

ඇ�ව�. “උපාසකය, ඒ සඳහා ප්ර�ප�නය 

�ය ��යැ�” �යලා එතෙකාට ප���තර 

��� වහ�ෙ� ෙ�ශනා කළා�.

ප���තර ���ෙ� ���වෙණ� 

ප�ෙ� ෙ� �ල �ත්රයා උ�වහ�ෙ�ෙ� 

ධා� ���වලා සෙ�යා�� �ව�ණ 

ෛච�ය� හදලා, �ෙත� පහ� 

දසදහස� සමඟ පහ� ග� දහස� �ජා 

කළා�. ප�ෙ� ෙ� �ල �ත්රයා කා�ප 

���ෙ� කාෙ� නැවත� බරණැස ඉප�ලා 

ඒ ආ�ෙම�� පහ� තැ� දහසක �ෙත� 

�රවලා කා�ප ���ට �ජා කළා�. 

ෙ� �ල �ත්රයා තම� ෙගෟතම ���ෙ� 

කාෙ� නැවත� ඉප�ලා අ���ධ 

ෙත�� න�� පැ�� ��යට ඇ�ළ� 

�ෙ�. ආ�ම ��පය�ම ��ව��ට 

ප්ර�ප�නය නැ�ත� ආෙලාක �ජාව කළ 

�ෙන� ඒ ආ�ෙම� ඔ�ට �වැ� දැ�ෙ� 

�ණය ���ණා. ඉ�� ��ධ ශාසනෙ� 

�වැ�ලා�� අතර අග්ර රහත� වහ�ෙ� 

ෙලස හ��ව�ෙ� උ�වහ�ෙ�ව�.

“�පෙදා ෙහා� ච��ෙදා” �යලා වර� 

��� වහ�ෙ� ෙ�ශනා කරලා �ෙයනවා. 

“පහ� �දන තැනැ�ෙ� ඇ� ෙද�ෙ� 

ෙ�” �යන එක� ඒෙ� ෙ��ම. ඇ� 

��ණ� ආෙලාකය නැ�න� අ�ධකාර�. 

ඒ �සා ආෙලාකය �ජා ��ම ඇ� 

ප��ාගයට සමාන� �යල� ��දහෙ� 

දැ�ෙව�ෙ�.

ඒ �සා පහ� �ජාව �ය�ෙ� ෙබෟ�ධ 

බැ�ම��ෙ� ආග�ක ව���ෙව� අතර 

ප්රධානම අංගය�. ඔය අත��� �ෙත� 

පහ� �ජාවට ��ෙව�ෙ� �ෙ�ෂ තැන�.

��දහෙ� �තර� ෙනෙම� ද�ළ සහ 

��� ආග�වල� ආග�ක වතාව�වලට 

�ෙත� පහ� ෙයා�ග�නවා. �ෙත� 

�ය�ෙ� ��වල ����ම ෙකාටසෙ�. 

ඉ�� ෙද�ය� නම��න �ෙත� තර� 

���� ෙදය� තව� නැහැ � �යල� 

ඔ�� �ය�ෙ�. ��� ෙද�ය�, ඊ�වර 

ෙද�ය�, ගණ ෙද�ය� සහ ��ගා ෙ��ය 

�ෙත� �වඳට ෙබාෙහාම �ය��. ඉ�� 

ෙ� ෙද�ව� �වසට කැ�ද�න ප්රා�ථනා 

කරන සමහ� ���ද� ��යට ෙගදර 

�ෙත� පහ� ද�වනව�.

ෙ� ඇ�ෙ� �ෙත� පහන� ද�වනවා 

න� �වසට සමෘ��ය උ�ෙවනවා �යලා 

වා�� ��ාෙ� �යැෙවනවා. එතෙකාට 

�ෙත� දැ��ෙම� අවට වාතය ���� 

ෙවනවා �යල� ආ��ෙ�දෙ� සඳහ�. ඔය 

කාරණා ෙකෙ� ෙවත� ඉ�ප�ද�වලට 

වඩා වැ� ෙවලාව� ප��ෙවන �සා 

01 02

03

�ෙත� �ය�ෙ� 
ඉ�ප�ද� වලට 
වඩා ෙහාඳ 
��න� එක�

පාට ම� �යලා �ෙතනවා න� කහ පාට 

ඩ� �ක� එක� කර�න� ��ව�. 

ප�ෙ� ෙ� �ශ්රණෙ� �ව�පය�� පහ� 

�ර ෙපාඟවලා �ර �ක පහ�වලට 

��න. ප�ෙ� ඉ� �ශ්රණය පහ�වලට 

ව�කර�න.

පැය� �තර �යනෙකාට �ෙත� 

�ක ඝන ෙවනවා. ඊටප�ෙ� �ෙය�ෙ� 

ෙවළඳෙපාළට �න වැෙ�. ප�ස�, 

ෙකා�� වෙ� ආග�ක �ථාන ළඟ �ෙයන 

කඩව�� න� �ෙත� පහ�වලට ෙහාඳ 

ඉ��ම� �ෙයනවා. ෙ� පහන� ��ය� 

50කට වෙ� �දලකට අෙල� කර�න 

��ව�. ඒ වෙ�ම ෙ�වා කාලය� යනක� 

�යාග�න� ��ව�. ෙ� ගැන තව� 

��තර දැනග�න අව� න� 0714766819 

අංකයට කතා කර�න.

කර�� එක කපන ෙවලාවට දැ� 

ෙගාඩ�ෙදනා ප�� කර�ෙ� �ෙත� 

පහ�. ඉ�� �ෙත� පහ� �ය�ෙ� 

හැ�ෙවා� ෙ��ෙය�ම ��ණග�න 

��ව� ෙදය�. ඒ �සා තම� අද �ෙත� 

පහ� හදන හැ� කතා කර�ෙ�.

ෙ�කට පැර�� ඉ� 1kg, �ෙත� 1 

1/2kg, මැ� පහ� 175� �තර, පහ� 

ප්රමාණයට පහ��ර සපයා ග�න. ඊට 

අමතරව ෙ�තලය�, උ�ව�ර එෙහම� 

ඕෙ� ෙවනවා.

�යවර 1
���ම මැ� පහ� �ක ව�ර 

භාජෙ�කට �ලා ෙපාඟවාග�න. එතෙකාට 

ඉ� �ශ්රණය පහනට ෙහාඳට ස� ෙවනවා.

�යවර 2
පැර�� ඉ� �ක ෙ�තෙ�ට �ලා ව�ර 

භාජනය� උ�� �යලා ඩබ� ෙබා�� 

ක්රෙ�ට �ය කරග�න. �ෙත� �ක බහා�ම 

එ�කම උ�ව�රට �ලා �යකරග�න.

�යවර 3
දැ� ඉ� ෙ�තෙ�ට �ෙත� �ක �ලා 

කැට ���ෙ� නැ�ෙව�න �යකරග�න. 

2022 අෙගා�� 17 වන බ��

ප��ාගයට සමාන� �යල� ��දහෙ� 

�ෙත� �ය�ෙ� 
ඉ�ප�ද� වලට 



24 2022 අග�ෝස්තු 17 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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