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ස�බ��කරණය : �ෂා�ත ��ප�මාර

�පවා�� ප්රවෘ�� හා වැඩසටහ� �ෙ��කාව�, 
අ��ෂව�යක වන ��ා �ෂා�� අමර�ංහ  
අෙගා�� මස 4 වැ� �න �ග��යට එළැ��. 
ඇෙ�  අතග� මනාලයා �ෙ� �ාපා�ක ලස�ත 
චාමර බ�ඩාර  �සානායක�. ��ා හා ලස�ත 
බට�ර ප�නයට සැර� ��න මංගල ඇ��� අද 
‘ධර� මනා�ය’ ��ව සැරෙ�.

බට�ර 
ප�ෙනට 

හැඩ�� 
මනා�ය�

“මච� ස��, අ�නග��. ෙ� ක�� අ�යා. 
අෙ� ඔ�� එෙ� වැඩ කර�ෙ�.” තම�ෙ� 

�මා ගල�ප�� ඇ�� �ය�� ස�� ඔ� 

�හා බැ�ෙ� �ම��ෙල�.

“ආ, ඉ�� අ�යා ෙමෙහ ආෙ�?” ඔ� අ��තා 

�හා බලලා ඇ�ෙ� ��හලෙය�. 

“ස��, උඹලෙ� කැ�ප� එෙ� ඉ�නවා 
ධ�මරාජ ඉ�ෙකාෙ� ඉඳ� ආ� ම�ශා 
සමර�ක්රම �යලා නං� ෙකෙන�.” ගල�ප�� 

�ය�� ස�� ගල�ප�� �හා�, ක�� �හා� 

මා�ෙව� මා�වට බැ�වා.

“ඉ��?” ස�� ඇ�වා.

එවර න� හඬ අව�කෙ� ක��.

“අෙ� ෙගද�� මට ඒ නං� ගැන ප්රෙපාස� එක� 
ෙගනාවා. ඒ ළමයා ඉෙගනග�ෙ� NDM කැ�ප� 
එෙ� �යල� ��ෙ�. මම ඉ�� අද ඔ�� ඇ�� 
ගල�ප�� ම�� එ�ක ��තර �ය�� ම�� 
��වා, ස�� ම��� ඉෙගනග�ෙ� ඒ කැ�ප� 
එෙ� �යලා. ඒ නං�ව අ�රනවද?”

“අෙපා ෙමාකද ෙනාද�ෙ�? ඒක හ� ය�ෙ� 
නැහැ අ�ෙ�. මාෙසට එකා ගාෙ� ෙකා�ෙලා 
මා� කරනවා.” ස�� �ය�න� වාෙ� �යලා 

දැ�මා.

ක�� ස�� �හා බලාෙගන ��ෙ� අ��ම 

බැ�ම��.

“ආ� එෙහමද ම��. තෑ��� ��වට.” 
එපමණ� � ක�� �නාෙස�� �ට�ණා.

“අෙ� ප� බ� ක�� අ�යා. ෙක�ලට �ත ��� 
��ෙ�.” ගල�ප�� �ය�� ස�� ඇෙහන 

නෑෙහන ගාණට එතැ�� �යා.

ඊළඟ දවෙ� කැ�ප� �යාම ස��ට 

හ��ෙය� වෙ� ම�ශාව මත� �ණා.

“ඒ මච� අෙ� කැ�ප� එෙ� ඉ�නවද ධ�මරාජ 
ඉ�ෙකාෙ� ඉඳ� ආ� ම�ශා සමර�ක්රම 

�යලා එ�ය�?”  ස�� හ��ෙ�ම තම�ෙ� 

යා�ෙව�ෙග� ඇ�වා.

“ආ ඔ� මච�. �ය ස�ෙ� කැ�ප� එකට 

අ��� බඳවග�� බැ� එෙ� ඉ�ෙ� 

ෙක�ල.” ��රා �ය�� ස�� �ෙ� අත 

ගහග�තා.

“හ��ල�ව�. මම අ�ට ��ෙ� ම�ශා මාෙසට 
එකා ගාෙ� ෙකා�ෙලා මා� කරනවා �යලා 
ෙ�ද? ඒ� �ය ස�ෙයද කැ�ප� එකට ඇ�� 
�ෙය�ෙ�?” ස�� තම�ෙග�ම අහග�තා.

ම�ශාව ස�� ක�� දැනෙගන ��ෙ� නැහැ. 

ඒ� ෙක�ෙල� ගැන �ට ෙකෙන� අහ�� 

ඇයව ෙනාද�නා බව �යනවට වඩා, ඇෙ� 

�ණ �යනවට වඩා ��ණ �යන ���දට එ� 

ඉඳ�ම ස�� ��� ෙවලා ��යා.. ස��ෙ� 

��� වග�ම� නැ�ව ඒ ��හට �ට ක�� 

�ට�� වචන �සා, ඇ� ෙව�න �ය ෙ�ම 

සබඳතා ��පය�ම ��ණා �යලා දැනෙගන 

��ය� ස��ට කව�ව� වරදකා� හැ�ම� 

දැ�ලා ��ෙ� නැහැ. හැබැ� දැ� න� 

ස��ට දැෙන�� ��ෙ� ෙලා� ලැ�ජාව�. 

තම� �ය� ෙබා�ව ෙබා�ව� බව දැන 

දැන� ක�� �හඬවම �ටෙවලා �ය එක 

ගැන ��මය�.  

��වා වෙ�ම එ� හවස ෙබා�මට �යාම 

ස��ට ගල�ප��ෙග�� බැ�� අහග�න 

�ණා.

“ඊයා ඕ� උඹ කරන වැඩ. මට� එ�ක 
ලැ�ජාෙ� බැහැ. අද ක�� අ�යා මෙග� 
ඇ�වා කැ�ප� එකට ස�යකට ක�� ආ� 
ෙක�ෙල� ගැන මාස ගාණක වා�තාව� උඹ 
��ෙ� ෙකාෙහාමද �යලා. ක�� අ�යා උඹව 
හ�ෙබ�න ඇ�� �ෙය�ෙ� ඒ ෙක�ලෙ� 
ච�ෙත ගැන අහ�න ෙනෙ��. ෆ�� ඉය� 
එෙ� ෙනා� �ක ෙෆාෙටා ෙකා� කරග�න�, 
�� ෙ�� එක� එෙහම ඇ�ෙණා� ෙක�ලව 
ෙ�රග�න �ය�න��.” ගල�ප�� �ය�� 

ස��ට ෙලා� ප�තැ��ල� දැ�ණා.

�ක දවස� යනෙකාට ගල�ප�� ස��ෙ� 

ෙ� ච�ත සහ�ක �ෙ� අ�� කලාව ගැන 

��ව��ාලෙ� ෙස� ��ර�ට� �යලා 

��ණා.

“ආ ග්රාමෙ�වක මහ�තෙයා, අ�ට� ච�ත 
සහ�කය� ඉ�ලග�න බැ� ෙව�ද?” ස�� 

ද�න ද�න තැන ස��ෙ� බැ� එෙ� සගය� 

��� කර�� ස��ට ෙද�න උ�තරය� 

ඉ�� ෙවලා ��ෙ� නැහැ.

සමා� ඩය�

ෙක� කතාව 

ග්රාමෙ�වක
ෙබා��ලා හැමතැනම
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ෙකාළඹ ඇ�� ප්රධාන නගර �සකම 

පාෙ�, ෙපා� �ථානවල, ආෙලාක සං� 

�ව� අසළ ෙම�ම �ජ�ය �ථාන අසළද 

වැ� වශෙය� යාචක�� ද�නට ලැ�ම 

අ�මය� ෙනාෙ�. ඉ� වැ� ��ස� �ඟම� 

ය��ෙ� අතද�ව� ෙහා පාස� යන 

වයෙ� බාලවය�කාර ද�ව�ද සම��. 

එෙලස �ඟමෙ� ෙයාදවන බාලවය�කාර 

ද�ව� �ද්රා�� ��මට ම�ද්ර� ලබාෙදන 

බවට ළමා හා කා�තා අපෙයාජන �වාරණ 

කා�යාංශයට ප��ය �නක ඔ��ව� 

ලැ��. ඒ අ�ව වහාම �යා�මක � 

ළමා හා කා�තා කා�යාංශෙ� �ලධා�� 

නාරාෙ���ට, ��ළපන, ෙබා��ල, 

රාජ��ය, බ�තර��ල සහ �යත උයන 

ආ�තව �ෙ�ෂ ෙමෙහ�ම� �ය� කළහ. 

�නය ඉ�� බ්රහ�ප���ය. ළමා හා කා�තා 

අපෙයාජන �වාරණ කා�යාංශෙ� �ම�ශන 

භාර �ෙයා� ෙපා��ප�� ෙ��කා 

ජය��දර�, ග්රෑ��පා� ළමා හා කා�තා 

කා�යාංශෙ� �ථානා�ප�� ප්රධාන ෙපා�� 

ප��ෂක සම�� ෙ��කා සහ ෙකාළඹ ද�ණ 

ළමා හා කා�තා කා�යාංශෙ� �ථානා�ප�� 

ප්රධාන ෙපා�� ප��ෂක ඉෙනාකා ඇ�� 

��ස ෙස� �ලධා��ද සම�� ��ළපන 

ෙපා��යට එ��ෙ� එම ෙමෙහ�� �ය� 

��මටය. ප�ව �ෙයා� ෙපා��ප�� 

ෙ��කා ජය��දරෙ� උපෙද� ප�� 

ප්රධාන ෙපා�� ප��ෂකව�ය� වන 

සම�� සහ ඉෙනාකාෙ� ��ක�වෙය� 

ෙපා�� ක�ඩාය� ෙදක� ෙ��ල�� පාර 

සහ ෙකාළඹ ෙකා�ව ෙදසට ෙබ� �යහ. 

ෙමම �ලධා�� ෙමෙහ�ෙ� කට�� ඉතා 

��ෂමව සහ රහ�ගතව �යා�මක කළද 

පල���ක�ව� � යාචක කා�තාව�ට 

ෙ� ගැන ඉව වැ�මට වැ� ෙ�ලාව� �ෙ� 

නැත. 

එ�සාම ෙපා��ය ද�නවා� සමඟ කලබල 

� යාචක කා�තාව� ද�ව�ද ��� 

ගසාෙගන ල� කැලෑ, පාල�, ෙබා�� ෙම�ම 

ෙ�� ෙගව�ද �ර�� එක ��මට �ව�න 

පට�ග�ෙ� ගැර��ට ��ෙත� ගැ�වා� 

ෙම�. ඒ අව�ථාෙ� �ෂ�කව �යා�මක � 

ෙපා�� �ලධා��ද ඔ��ව ��බැඳ �යහ. 

එ�� ඇතැ� යාචක�� ළඟ �� දැ��� 

සහ ෙවන� ආ�ධ අතට ෙගන �ය�� 

හා�කරග�නා බව �ය�� �ලධා��ව 

�යවැ��මට උ�සාහ කළහ. තව� ��ස� 

ඔ�� ස�ව �� ආ�ධ ද�ව�ෙ� ෙබ�ලට 

තබා ත�ජනය කර�� පැනග�නට 

උ�සාහ කළහ. එවැ� අව�ථාවල� ෙපා�� 

�ලධා��ට අකමැ�ෙත� �වද අ�ය� 

ප�සට ග�නට ���ෙ� කලබල �වෙහා� 

��ත හා� පවා ���මට ඉඩ �� �සාය.

“ප��ය කාෙ� �රාවටම බාලවය�කාර 
ද�ව�ට ම�ද්ර� �ලා �ඟමෙ� ෙයද�ෙම� 
�ද� ෙහායන ක�� ��පය� ගැන අ�ට 
ෙතාර�� ලැ�ල� ��ෙ�. ඒ අ�ව තම� 
ළමා හා කා�තා අපෙයාජන �වාරණ අංශෙ� 
අ� ඇ�� ෙපා�� �ලධා���, ළමා 
අමා�ංශෙ� �ලධා���, ළමා සංව�ධන 
�ලධා�� සහ ප�වාස �ලධ��� එකට 
එක�ෙවලා ෙ� වෙ� ෙමෙහ�ම� �ය� කෙ�.”

හ��ෙ�ම ��කළ ෙමම වැට�ම ගැන ළමා 

හා කා�තා අපෙයාජන �වාරණ අංශෙ� 

�ම�ශන භාර �ෙයා� ෙපා��ප�� 

ෙ��කා ජය��දර මහ��ය ��තර කෙ� 

එෙල��. 

“ප�ෙ� අෙ� �ලධා�� ��ළපන ෙපා��ෙ� 
ඉඳලා ෙබා��ල, ෙදමටෙගාඩ, ෙතාටළඟ, 
ෙ��ල�� පාර සහ ��ෙකා�ව වෙ� හැම 
පැ�තකටම ෙබ�ලා �යා. න�� �ලධා�� 
ය�න� ක��ම ජාවාර�ක�ව�ට 
තැ��ක�ව�ෙග� ෙ� ගැන ය��� 
ඔ��ව� ���ලා ��ණා. ඊටප�ෙ� ෙපා��ය 
ඒ �ථානවලට ළඟාවනවා� එ�කම යාචක 
කා�තාව� පැනලා �ව�න පට�ග�තා. 
එතැන ඉඳ� ඔ��ව ෙකා�කරග�න 
�ලධා��ට ෙලා� ෙවෙහස� ග�න ��ධ 
�ණා.

සමහර යාචක කා�තාෙවා ඔ��ෙ�ම 
��තවලට හා� කරග�න හැ�වා. ඒ වෙ�ම 
ඔ��ට ළං�ෙණා� ඒ තැ�වල�ම ද�ව�ෙ� 
ෙබ�ල කපනවා �යලා� අෙ� �ලධා��ට 
ත�ජනය කරලා ��ණා. සමහර කා�තාෙවා 
අ�අඩං�වට ග�නෙකාට �ලධා�� එ�ක 
හ� හ�යට ඔ��ෙවලා �ලධා��ෙ� අතපය 
පවා හපාකාලා ��ණා. ඒ �තර� ෙනෙව� 
ෙමෙහ�මට ස�බ�ධ ෙවලා ��ය �ලධා�� 
�පෙදෙන�ටම ඔ��ෙ� �� පහරව�වලට� 
ෙගා�� ෙව�න ��ධ ෙවලා ��ණා. ඒ �සා 
එ� ෙමෙහ�ෙ�� අ�ට අ� සැල�� කර� 
තර� ප්රග�ය� අ�කරග�න බැ� �ණා. 
න�� අ� අසා�ථක �ෙ� නෑ.”

ප�ව �ලධා�� ��� වයස අ��� 

10� 15� අතර බාලවය�කාර ද�ව� 

නවෙදෙන� සම�� කා�තාව� ප�ෙදෙන� 

අ�අඩං�වට ෙගන ඇ�ෙ� ෙමම 

ෙමෙහ�ෙ� සා�ථක ප්ර�ඵලය� වශෙය�. 

එෙම�ම අ�අඩං�වට ප� ��ස සහ 

පැන�ය ��ස අතර ද�ව� ��යට ෙගන 

�ඟමෙ� ෙයාදවන ��� ෙම�ම ම�ද්ර� 

ලබාගැ�ම සඳහා තම�ෙ�ම ද�ව� 

�ඟමෙ� ෙයාදවන ෙදමා�ය�ද �� බව� 

�ෙයා� ෙපා��ප�ව�ය �යා��ෙ�.

“අ� අ�අඩං�වට ග�ත කා�තාව� 
�ය�ෙදනාම තම�ට ම�ද්ර� ලබාගැ�මට 
ඕන �සා එයාලෙගම ද�ව�ව �ඟමෙ� 
ෙයාදව� අ�මලා. න�� අ�ට ලැ�ලා 
�ෙයන ෙතාර��වලට අ�ව ෙ� ��යට 
ළම� �ඟමෙ� ෙයද�ම ��ප�ෙ� ෙලා� 
ජාවාර�කාර ක��ය� ඉ�නවා. ඒ වෙ�ම 
ඔ��ෙ� තැ��ක�ෙවා ඉ�නවා. අ�ක ෙ� 
කා�තාව�ෙග� ප්ර�න කරනෙකාට හැෙමාම 
වෙ� �ය�න පට�ග�ෙ� ද�ව�ව ත�යම 
ෙගව�වල �ලා එ�න බැ�කමට පාරට 
අර� ආවා �යන එක. ඒ ෙමානවා �ණ� 
��ෙය� ඔ��ට ගැල�ම� නෑ. ෙමාකද ෙ� 
අය ද�ව�ව දවෙ� පැය 12කට� වඩා වැ� 
කාලය� මහපාෙ� �යාෙගන ඉ�නවා. ඒ අයට 
අ�ාපනය ලබ�න ඉඩ ෙද�ෙ� නෑ. කෑම�ම 
නෑ. අඬ�ෙ��ට� කරනවා. ඒ �සා ද�ඩ�� 
සංග්රහෙ� ද�ව�ව කෲර�වය පැ�ණ�ම 
�යන වරදට ඔ�� අ�අඩං�වට අර� 
අ��කෙ� අ�කරණයට ඉ��ප� ��මට 
කට�� ෙයාදලා �ෙයනවා. ඊළඟට රජය 
භාරයට ග�ත සමහර ද�ව�ෙ� ෛව� 
ප��ෂණව�� ඔ��ෙවලා �ෙයනවා ඒ අයට 
අ�ක ෙලස ම�ද්ර� ශ�රගත ෙවලා �ෙයනවා 
�යලා. අව� �ය� ��මය �යාමා�ගව�� 
ප�ෙ� ඒ ද�ව�ව ප�වාස භාරයට ෙයාදව�න 
අ� කට�� කළා.” 

එෙම�ම ෙමම ෙමෙහ�ෙ�ම තව� ඉ�� 

�යවර� වශෙය� කැල�ය, ග�පහ, 

ග���ස වැ� ප්රෙ�ශවල තව�රට� 

වැට�� ��මට සැල�� කරෙගන යන බව� 

ඇය �වාය. 

“ඒ වෙ�ම �ය�න ඕන ෙ�ක ළමා හා කා�තා 
කා�යංශෙ� අ�ටව�, ෙපා��යටව� ත�යම 
කරෙගන ය�න ��ව� ෙදය� ෙනෙව�. 
හැම ප්රාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලයකම ළමා 
හා කා�තා කට�� අමා�ංශය යටෙ� ඒ 
ස�බ�ධව වැඩ කරන �ලධා�� ඉ�නවා. 
ඒ �සා ඉ��යට ෙමවැ� ෙමෙහ�� ��ධ 
කර�� ඒ අයව� ස�බ�ධ කරෙගන ෙපා� 
වැඩ��ෙවල� �යා�මක කර�න අ� සැල�� 
කරෙගන ඉ�නවා. 

අවසාන වශෙය� මම අෙ� රෙ� ���ම� 
මහජනතාවෙග� එකම ඉ��ම� කරනවා. ෙ� 
කා�තාව�ෙ� වැ� හ�ය� ෙදනා ද�ව�ව 
මහපාෙ� �යාෙගන �ඟමෙ� ෙයාදව�ෙ� 
ඒ ද�ව�ට ම�ද්ර� ෙපාවලා. ඒ වෙ�ම 
�ඟාකාලා ෙහායාග�න එක ��යල�ව� 
ඔ�� ඒ අ�ංසක ද�ව�ෙ� අ�ාපනයටව�, 
කෑම�මටව� ෙයාදව�ෙ� නෑ. අ�ට ලැ�ලා 
�ෙයන ෙතාර�� අ�ව ඒ හැම ��යල�ම 
ෙයාදව�ෙන�, ෙයාදවලා �ෙය�ෙන� 
ඔ��ට ම�ද්ර� �ලට ග�න. ඒ �සා ෙ� 
වෙ� ද�ව�ව �යාෙගන �ඟමෙ� යන 
කා�තාව�ව දැ�කම ඔබලා කර�නට ඕෙ� 
අෙ� ෙ� ද�ෙවා� අෙ� ද�ෙවා වෙ�මෙ� 
�යලා �තලා ස�� �ලා යන එක ෙනෙව�. 
ඔ�� ද�ව� සම�� �ඟමෙ� ෙයෙද�� 
��න �ථාන ගැන ආස�නතම ෙපා��යට 
හ� ෙපා�� ළමා හා කා�තා අපෙයාජන 
�වාරණ කා�යාංශෙ� අ�ට හ� දැ�� ෙදන 
එක. ෙමාකද ඔෙ� මෙ� ද�ව�ට වෙ�ම 
�� අ�ාපනය� ලබලා �ලා ඔ��ට� ෙහාඳ 
අනාගතය� හදලා ෙදන එක අ� හැෙමාෙගම 
වග�ම�.” 

අ�ංසක ද� පැ�ෙය� පැ�ණ �ස��න 

�වාග�නට �ය� ෙහා ඉ�� �ට ���� 

ඇ� ඔෙ�� මෙ�� හදවත උ�වන බව 

ඇ�තය. එෙම�ම අෙ� �ෙබනවා න�  

��ය� ��ස� �හ� ඔ�� අත තැ�මට 

අප මැ�ව�ෙ�ද නැත. එෙහ� ම� වැ� 

අ�ංසක ද� පැට��ව ල�� තබ�� 

ඔ��ෙ� අනාගතය �නාශ කරන ෙමවැ� 

�ජක��ට අප තව�රට� �ව�ය �� 

නැත.

��� ම��කා

���වට ආෙවා�
ළමයෙ� ෙබ�ල කපනවා �යලා

ත�ජනය කළා

ය�න� ක��ම ජාවාර�ක�ව�ට 
තැ��ක�ව�ෙග� ෙ� ගැන ය��� 
ඔ��ව� ���ලා ��ණා. ඊටප�ෙ� ෙපා��ය 
ඒ �ථානවලට ළඟාවනවා� එ�කම යාචක 
කා�තාව� පැනලා �ව�න පට�ග�තා. 
එතැන ඉඳ� ඔ��ව ෙකා�කරග�න 
�ලධා��ට ෙලා� ෙවෙහස� ග�න ��ධ 
�ණා.

ළමා හා කා�තා 
කා�යංශෙ�  �ම�ශන  
භාර �ෙයා�  
ෙපා��ප�� ෙ��කා  
ජය��දර

සමහර කා�තාෙවා 
අ�අඩං�වට  

ග�නෙකාට �ලධා��ෙ� 
අතපය පවා හපාකාලා 

��ණා. ඒ �තර� 
ෙනෙව� �ලධා�� 

�පෙදෙන�ටම ඔ��ෙ� 
�� පහරව�වලට� 
ෙගා�� ෙව�න ��ධ 

ෙවලා ��ණා



“ද�වට ෙබෙහ� �ක� ෙදනෙකාට �ට 
වඩා ෙපා�ඩ� හ� සැල��ල� �ෙය�න 
ඕන �යලා ඔයාට �කමටව� ��ෙණ නැ�ද 
සඳමා�?”

ෙබෙහ� ෙප�ත� උ�ෙ� �ර�ෙම� ද�වා 

ෙරාහ�ගත කර�න ��ධ�� �සා සඳමා� 

වෙ�ම සැ�යා අ�ලෙ� �තට� සැන�ම� 

��ෙ� නෑ.

“මදැ� ඔ�� �යා. අ�මා ෙකෙන� වැඩ 
කර�ෙ� ඔය ��යටද? ද�ෙව�ෙ� වැඩ� 
හ�යකට කරග�න ද�ෙන නැ�න� අ�ම 
තර�� ද�න ෙකෙන�ෙග� අහ�නව� 
��ණා ෙ�ද?” �යලා ර�� �යන කතා 
සඳමා�ෙ� ප�වට ��ෙය� අ��නා වෙ� 
�ණා. 

ෙමාක�ෙදා ෙපර වාසනාවකට ද�වෙ� 

��තයට හා�ය� ෙනා�ණ� සඳමා�ට� 

අ�ලට� ෛව�ව�� අවවාද කෙ� 

ද�ව�ට ඖෂධ ලබා�ෙ�� �ට වඩා 

සැල��ම� �ය ��� �යල�.

න� ග� මනඃක��ත �ණ� සඳමා�ෙග� 

අ�ලෙග� කතාව ඇ�තම ඇ�ත එක�. 

ෙ� කතාව අ�� එ�ක ��ෙ� ද�� 

ෙකාළඹ ��ෂණ ෙරාහෙ� 

ළමා ෙරාග �ෙ�ෂඥ ෛව� �ව�� 

ෙපෙ�රා. 

“ද�ෙවා ඉ�න ෙදමා�ෙයා ෙහා�� මතක 
තබාගත �� ක�� ��පය�ම �ෙයනවා. 
එක� තම� ෛව�ව�� ��යට අ� 
ද�ව�ට ෙබෙහ� �යම කර�ෙ� ද�ව�ෙ� 
බෙ� ප්රමාණයට අ�ව �ය�ත මාත්රාව ලබලා 
ෙද�න �යලා �ස� ෙප� බාගය�, 
ෙප�ත� ෙදක� වශෙය� ලබලා 
ෙද�න �යලා ෙනෙව�. 

උ�හරණය� ��යට මාස 3-6� 
අතර 5-6kg බර 
ද�ව�ට 3ml, 
මාස 6-9 අතර 
6-7kg බර 
�ෙයන ද�ව�ට 
4ml, මාස 9-12 
අතර 7-9kg වෙ� 

බර ද�ව�ට 5ml වෙ� ප්රමාණය� ෙද�න 
�යලා. අ�න ඒ ��යට ද�ව�ට වයස අ��� 
12� �තර ෙවනක� ඒ අයෙ� බෙ� ප්රමාණය 
අ�ව ලබාෙදන ෙබෙහ� ප්රමාණය අ�වැ��� 
��ධ ෙවනවා. ඒ �තර� ෙනෙව� ෙ� ��යට 
�ය�ත මාත්රාව පැය 6� 6ට හ� ෙබෙහ� 
ලබා�ය �� ෙවන� කාල�මාවකට අ�ව හ� 
�වැර�ව ලබා�ම� වැදග� ෙවනවා.”

ද�ව�ට �ෙ�ෂෙය�ම �යර ඖෂධ 

(�ර�) ෙතාරාගැ�මට �ෙයන තව� ෙ�� 

ෙමානවද �යලා අ� ෛව�ව�යෙග� 

අහලා බැ�වා.

“ෙමෙහම�. ෙදමා�ෙයා අ� ළඟට ඇ��ලා 
ෛව� උපෙද� අ�ව ෙබෙහ� �යම 
කරෙගන යනවා න� ෛව�ව�� ��යට 
අ� අ�වා�යෙය�ම �යම කර�ෙ� �යර 
ඖෂධය� (�ර�). ඒකට �ෙ�ෂ ෙ�� 
කාරණා ��පය�ම �ෙයනවා. එක� අර 
ක�� �ය� ��යට බරට අ�ව �ය�ත මාත්රාව 
�වැර�ව ෙද�න ��ව�කම �ෙය�ෙ� 
�යර ඖෂධව�� (�ර�) �තර�. හැබැ� 
ෛව�වරෙය�ෙ� අ�දැ�ම�� ෙතාරව 
ෙගාඩ� අ�මලා ෙගදර� ද�ව�ට සාමා� 
කැ�සට, ෙහ����සාවට වෙ�ම උණට 
ලබලා ෙදන ෙබෙහ� ඒ අයෙ� ��මනාෙපට 
ඔෙ� ෙදනවා. ෙබෙහ� ෙප� ෙදකට කඩලා 
වෙ�ම ෙප�තම එෙහම���ම ��ලවන 
අව�ථා� ඕනතර� �ෙයනවා. එෙහම 
ෙවලාවට ද�වෙ� �යම බර ප්රමාණයට අ�ව 
අව� ඖෂධ මාත්රාව ශ�රගත ෙව�ෙන� 
නෑ. ඒ �තර� ෙනෙව� අ�මාත්රාවට ෙබෙහ� 
ශ�රගත ෙවලා ෙවන� සං�ලතා ම�ෙව�න 
ඉඩකඩ �ෙයනවා. ඒ වෙ�ම ෙබෙහ� 
ෙප�ත� �� කරලා ෙපාව�� ඒවෙ� 

ෙපා� ෙපා� ෙකාට� ද�වෙ� උ�ෙ� �ර 
ෙවනෙකාට දැෙනන ��ත රසය �සා ද�ව� 
ෙබෙහ� �ක ෙ�රම ආ�ට වමෙ� ��න� 
ඉඩ �ෙයනවා. අ�ක �ඩා ද�ව� �වැර� 
ක්රමයට ඖෂධය ���න ද�ෙ� නැ� �සා 
ෙබෙහ� ෙප�ත උ�ෙ� �ර කරග�ෙතා� 
නැ� ප්ර�නවලට ��ණ ෙද�න ��ධ ෙව�න 
��ව�. 

ක�� �ය� ද�වෙග� වයස අ��� 3 
1/2� �තර. ප��ය ෙකාෙරානා සමෙ�� රට 
වහලා ��ණ ෙවලාෙ� ෙ� ද�වට ෛවර� 

උණ� හැ�ලා �ක� අමා� ෙවලා ��ණා. 
ඒ දව�වල ෛව�වරෙය� �ණ ගැෙහ�න 
ය�න එ�න පවා අමා� �ණ �සා ෙ� අ�මා 
වැ���ය�ෙ� උණට ෙදන ෙබෙහ� ෙප�ත� 
ද�වට ෙපාව�න උ�සාහ කරලා �ෙයනවා. 
ෙ� ෙපා� ද�වට එතර� දැ�� ෙ��ම� 
නැ� �සා ව�ර �ක� එ�ක අර ෙබෙහ� 

ෙප�ත �ටඋ�ෙ� ��� �රෙවලා �ෙයනවා. 
අ��මට ෛව�ව��ට ����ධ ෙව�න 
ද�වෙ� ��ෙ�ට හා�ය� ෙනා� ෙ�රග�න 
��ව�කම ලැ�ණා.”

හැබැ� සඳමා�� අ�ල� �තර� ෙනෙව� 

ෙ� වරද අද සමාජෙ� ඉ�න ෙගාඩ� 

ෙදමා�ය�ෙග� ��ධෙවන ෙදය�. අ�න ඒ 

�සා එ� දවෙ� ඇෙ� ළමා ෙරාග සායනවලට 

සහභා� �ණ ෙගාඩ� ෙදමා�ය�ට ඇය 

උපෙද� �ලා ��ෙ� මාස �නකට වැ� 

ඕනම ද�ෙව�ෙ� ඕනම ෙරා��වයකට 

ඖෂධය� ලබලා ෙදනෙකාට �ෙ�ෂෙය�ම 

�යර ඖෂධ (�ර�) පමණ�ම ලබලා ෙද�න 

කට�� කර�න �යලා.

“�ෙ�ෂෙය�ම අ�මලාට ෙද�න ඕන තව� 
උපෙදස� �ෙයනවා. ඒ තම� ෙප� වශෙය� 
�ෙයන ඖෂධ ව�ග හදලා �ෙය�ෙ�ම 
ෙප�ත� ��යටම ���න �ස� ෙදකට 
කඩලා හ� �� කරලා හ� �යර වශෙය� 
ෙබා�න ෙද�න ෙනෙව�. එක� තම� එෙහම 

කරහම ඒ ඖෂධෙ� �ෙයන �ණා�මකභාවය 
නැ�ෙවලා යනවා. එ�ෙකා මම ක�� ��වා 
වෙ� ෙබෙහ� අ�මාත්රාව� ශ�රගතෙවලා 
ෙවන� සං�ලතාවය� ම�ෙව�න ��ව�. 
එෙහම නැ�න� ද�වෙ� ශ�රයට ෙබෙහ� 
අහ�ෙනම නැ�ව ෙරාගය උ�ස�න ෙව�න 
��ව�. 

අ�න ඒ �සා ද�ෙවා ඉ�න ෙදමා�ය� 
ෙකා�ම ෙවලාවකව� තම�ෙ� ද�වෙ� 

අස�පයක� ෛව� අ�දැ�ම�� ෙතාරව 
�වෙ�� ඖෂධය� ලබලා ෙදනවා 

න� ඒ සඳහා හැමෙවලාෙවම �යර 
ඖෂධය�ම (�ර�) භා�තා 

කර�න කට�� කර�න �යලා 
තම� අවසාන වශෙය� මට 
�ය�න �ෙය�ෙ�.” 

ෛ ව � ව � � 

��� ද�ව�ට 

�යර ඖෂධ (�ර�) 

පමණ�ම අ�වා�යය කරන 

ෙ��ව ෙමාක�ද �යලා දැ� 

ඔබට පැහැ�� අවෙබාධය� 

ලැ�ලා ඇ�. ඖෂධ ලබා�ෙ�� 

සැල��ම� �ය �� කාරණා ගැන 

ඉ��ෙ�� අ� ඔබව දැ�ව� කර�න 

බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා.

එෙත� ෛව� උපෙද� ප�� 

අව� අව�ථාවල �යර ඖෂධ 

(�ර�) පමණ�ම ඔෙ� ද�වාට 

ලබාෙද�න �යන එක� අපෙ� 

උපෙ�ශනය.
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��� ම��කා 

ද�� ෙකාළඹ 
��ෂණ 
ෙරාහෙ� ළමා ෙරාග 
�ෙ�ෂඥ 
ෛව�
�ව�� ෙපෙ�රා

ෙ� වරද කර�න එපාද�ව�ට ඇ�තටම ආදෙර� න� 

ෙප� වශෙය� �ෙයන 
ඖෂධ ව�ග හදලා 

�ෙය�ෙ�ම ෙප�ත� 
��යටම ���න �ස� 

ෙදකට කඩලා හ� 
�� කරලා හ� �යර 

වශෙය� ෙබා�න 
ෙද�න ෙනෙව�

අර ෙබෙහ� ෙප�ත 
ෙ� ෙපා� ද�වෙ� 
�ටඋ�ෙ� �රෙවලා 
�ෙයනවා. අ��මට 

ෛව�ව��ට ����ධ 
ෙව�න ද�වෙ� 

��ෙ�ට හා�ය� ෙනා� 
ෙ�රග�න

��ව�කම ලැ�ණා
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තා�ෂ�ක වශෙය� ෙකා�චර ��� 

�ණ� ��� පැ��ව�� ෙබාෙහාම 

ප්රාථ�ක ම�ටෙ� ඉ�න උද�ය තාම� 

ෙ� ෙලාෙ� �ලබ�. �ෙ�ෂෙය� ලංකාව 

ඇ�� ආ�යා� රටවල. ඒ වෙ�ම එෙහම 

�����ෙ� කතා ඔ�වට අර� ප�� 

අ�� කරග�� ��ස� �ලබ නැහැ. 

එෙහම ප්ර�නය� ගැන� අද මම කතා 

කර�ෙ�. 

සර�ෙ� වයස අ��� 47�. ඔ�ෙ� 

��ඳ ම�කාට වයස 33�. ෙද�නට ෙදක 

වසෙ� ඉෙගනග�න �ං� �ෙත�� 

ඉ�නවා.

“අ� බැ�ෙ� යා�ෙවලා. ම�කා මට වඩා 
අ��� 14� බාල�. බැඳල� දැ� අ��� 
දහයකට වඩා වැ��. �ට ක�� කව�ව� 
අෙ� වය� පරතරය මටව� එයාටව� 
ප්ර�නය� ෙවලා නැහැ. ඒ� බබා ඉ�ෙකාෙ� 
ය�න ග�� � ඉඳලා මට ම�කාෙ� ෙලා� 
ෙවනස� ෙ�ෙරනවා. ඒක� මම ��ව 
�ණගැෙහ�න ආෙ�.”

�� කාෙල� ද�වව ඇරලව�න ෙ� 

ෙදපළම පාසලට �යා�. ප�ෙස ප�ෙ� 

ම�කා සර�ට බබාෙ� ඉ�ෙකාෙ� ගාවට 

ය�න ඉඩ��ෙ� නැ��. තව� �ක 

කාෙල�� ම�කා සර� එ�ක කතාබහ 

කරන එක වෙ�ම අ�-සැ� සබඳතා 

පව�වන එක� �ෙක� �ක මඟඇරලා. 

හැබැ� ම�කාෙ� අමනාෙපට හ�හම�  

ෙ��ව�ව� සර� දැනෙගන උ�ෙ� 

නැහැ.

සර�ෙ� ඉ��ම �සා එ� මම ම�කා 

එ�ක� �රකතනෙය� කතා කළා.

“සර�ෙග� මෙග� වය� පරතරය �සා 
ඉ�සරහට එ�න ��ව� ප්ර�න ගැන ඒ 
දව�වල මට ෙ��ම� ��ෙ� නැහැ. දැ� 
තම� මට ඒවා ෙ�ෙර�ෙ�.”

“අර ඔය� එ�ක බබාව එ�කරෙගන 
එන ෙකනා බබාෙ� �යද?” ඉ�ෙකාෙ� 

අ�මලා ම�කාෙග� අහනව�. සර� 

එ�ක �වාහ �ෙ� ස�� �සාද �යලා 

ඇතැ�� ඇෙ� �ණටම අහලා. ම�කා 

ෙබාෙහාම �යමනාප කා�තාව� �සා 

ඇයට ඔ�ට වඩා ෙහාඳ මංග�ය� 

කරග�න ��ණාය �යලා සමහර 

අ�මලා ෙසා��� ෙහළනව�.

වයස ප්ර�ෙ� ඇ��ෙකාට සර�ෙග� 

ම�කාට ෙවනය� අ�පා�ව� ෙවලා 

�ෙයනවද �යලා ඇ�වහම ඇයට 

�ය�න එෙහමට ෙදය� ��ෙණ� 

නැහැ.

ෙගාඩ� ෙවලාවට ෙද�ෙන�ෙ� වය� 

පරතරය ඒ ෙද�නට වඩා ගැට�ව� 

ෙව�ෙ� �ට�තර උද�යට. සැ�යාට 

වඩා වසර පහ�� වැ�මහ� ��ඳ� තව 

දවස� මෙ� ළඟට ආවා. සැ�යා වය�� 

අ� �සා ඔ�ෙ�ම වයෙ� නැ�ත� 

බාල කා�තාව� සමඟ හාදකම� ඇ� 

කරග�න ඉඩ �ෙයනවා �යලා ඇෙ�ම 

��� ��ස� ඇයට �යලා. ඒ �� 

දවෙ� ඉඳලා ෙ� ��ඳ සැ�යව සැක 

කර�න පට� අර� ගැට�ව� ඇ�ෙවලා 

තම� මෙ� ළඟට ආෙ�.

වැ� වය� පරතරය� �ෙයන ��� 

ෙකෙන�ව බ��න ෙහාඳ නැහැ. 

නැ�ත� සැ�යට වඩා ��ඳ දවස� හ� 

බාල ෙව�න ඕෙ� �යලා සමාජ මතය� 

�ෙයනවා. �වාහ ෙවන ෙද�නෙ� 

කැමැ�ත, ආදරය, ආක�ෂණය සහ 

ගැළ�ම �ෙයනවා න� වය� පරතරය 

�වාහයකට බාධාව� ෙනෙම� �යල� 

මෙනාඋපෙ��කාව� ��යට මම 

�ය�ෙ�.

ෙද�නෙ� වය� පරතරය 

ස�බ�ධතාවයට බාධාව� කරෙනාෙගන 

ආදෙර� �ව�ෙවන ���� ඕනතර� 

ෙ� ෙලාෙ� ඉ�නවා. ප්රංශ ජනා�ප� 

�වාහෙවලා ඉ�ෙ� ඔ�ට වඩා අ��� 

24� වැ�මහ� කා�තාව�. ෙ�ග� 

�ම�ය සහ හැ� �ම�ෙ� වය� 

පරතරය අ��� 5�. ඔය වෙ� උ�හරණ 

න� ඕන හැ�යට �ය�න ��ව�.

���යාට වඩා වය�� වැ� කා�තාව� 

නැ�ත� කා�තාවට වඩා ෙලා� වය� 

පරතරය� �ෙයන ���ෙය�ව �වාහ 

�ණාම නරක� ෙවනවා �යලා �ය�න 

බැහැ. ෙමාකද වයස�, හඳහන� තව 

ගළප�න ඕන ෙ�රම ෙ�ව�� ගළපලා 

�වාහ ෙවන අය ��කසාද ෙව�ෙනම 

නැ�ද?

��ඳ නැ�ත� සැ�යා වය�� වැ� න� 

අ�� අය ෙමාකව� �ත� �යලා වයස 

සඟවන අය ඉ�නවා. නැ�ත� සැ�යව 

��ඳව අ�� අයට ෙප�න�න ලැ�ජා 

ෙවනවා. �ට�තර ���� ෙමානවා 

�තා�ද �යලා ලතැෙව� �ව�ෙවන 

ෙකෙන� න� ෙ� වෙ� �රණ ෙනාෙගන 

ඉ�න තරමට ෙහාඳ�. අ��ෙ� කතා 

අහලා ඔ� ��ව� කරග�න එක මහා 

ෙමාඩ වැඩ� �යලා ම�කාට වෙ�ම අර 

අ�� කා�තාවට� මම පැහැ�� කළා.

��ඳ සැ�යට වඩා ෙගාඩ� වැ�ම� න� 

ගැ�ගැ�ම ස�බ�ධ ගැට� ඇ�ෙව�න 

��ව�. හැබැ� දැ� තා�ෂණය ��� 

�සා ඒ ගැට�වලට� �ස�� �ෙයනවා. 

හැබැ� �වාහ ෙව�� ෙ� වෙ� ප්රාෙයා�ක 

ගැට� ම�ෙව�න ��ව� �යන එක 

ගැන අවෙබාධෙය� එක� ෙවන එක� 

වැදග�.

“ෙලාෙ� ධනව�ම ��ගලයා ෙවල� ල�සන 
නැ� කා�තාව� �වාහ කරග�ෙ� ඇ� 
�යලා ෙගාඩ� අය මෙහ� අහනවා.

�වාහය පාවහ� �ගළ� වෙග�. �ටත 
ඉ�න අයට ෙ�න ��ෙය� වැඩ� නැහැ. 
ඒක ක�ලට �න ෙකනාට සැප පහ�වට 
දැ�නහම ඇ�.”

ෙ�ක ෙ���� ��මාතෘ මා�� 

සක�බ�� ඔ�ෙ� �වාහය ගැන ��ව 

කතාව�. �ට�තර උද�ය  ෙකාෙහාම 

ෙමානා ��ව� ෙද�නට එක�ෙවලා 

ගමන� ය�න ��ව� �යලා �ෙතනවා 

න� වයස, ල�සන, උ� �� බව, �ල 

�ද� බාධාව� කරග�න අව�ම නැහැ.

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

�යප� බඹ� 
ෙරාස ම�වල වැ�වාම අහක යන 

ක�ට�ට හ� අමා�ව!

ෙලාෙකට බ�� 
ගහග�න �ය� 
���� තම� 

ෙහාඳටම
ප�� කෑෙ�

වයස�, හඳහන� 
තව ගළප�න ඕන 

ෙ�රම ෙ�ව�� 
ගළපලා �වාහ 

ෙවන අය ��කසාද 
ෙව�ෙනම නැ�ද?
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බාල�� ෙදාෂය ෙම� �ෙන� �න ක��ය 

2021 උස� ෙපළ ප්ර�ඵල ප��ය ඉ�� 

අ�ත�ජාලය ෙවත ��� ෙක��. ෙමවර 

ප්ර�ඵලය තරම� �ෙ�ෂ එක� �ෙ� 

උස� ෙපළ �භාගය පැවැ��ෙ� ලංකාව 

ෙකාෙරානා වසංගතෙය� ද��වටම 

බැටක�� �� ෙමාෙහාතක �ම �ස�. 

ෙකෙ� ෙහා ප��ය� පැ�� ප්ර�ඵල� 

සම�� �ව�ෙ� ප්රථම��ට� වඩා 

වැ�ෙදෙන�ෙ� අවධානයට ෙයා��ෙ� 

වා�ජ අංශෙය� ‘ඒ’ සාමා�ථ �න� ෙගන 

සරස� වර� ලැ� ඇහැ�යෙගාඩ ජා�ක 

පාසෙ� ර�� �ෙ�ෂා �ණව�ධන �ය�ය 

ෙවත�. ෙදඅ� අ�� ඇය ෙමවර උස� 

ෙපළ �යා ��ෙ� ෙදප�� �ම ඇෙ� 

�ෙ�ෂ�වය�.

“�ෂය� �නටම ෙහාඳටම මහ�� �ණා. 
අ��ෙ� මට ඒ මහ��ෙ� ප්ර�ඵල ලැ�ණා. 
ෙකාෙහාමහ� ‘ඒ’ �න� එ�ක ���� 
�සලතාවය ��ෙ� 156 ��යට. ඉ�� ක�� 
ෙදෙක� �භාෙ� �යලා ග�ත ෙ� ප්ර�ඵලය 
ගැන මට හ� �හතමා� ආඩ�බරය� 
දැෙනනවා.”

තම ජයග්රහණය ගැන අ��ත ස�ට�� 

ර�� කතාබහ ආර�භ කෙ� එෙහමය. 

අ��සාෙ��ෙ� ඉප�� ඈ ප්රාථ�ක 

අ�ාපනය ෙද�ඔ�ව ක��ඨ ��ාලෙය� 

ලබා උස� අ�ාපනය ලැ�මට පැ��ෙ� 

ඇහැ�යෙගාඩ ජා�ක පාසලටය.

“මං �ං� කාෙ� ඉඳ�ම ඉෙගනග�න 
ද�ෂ�. සමහර අය �භාෙ� �යලා මං 
�භාෙ� පා�ෙව�ද ෙ��ෙව�ද �යලා ෙලා� 
ෙද��යාවකෙ� ඉ�ෙ�. ඒ� මං එෙහම නෑ. 
මං උස� ෙපළට වා�ෙව��ම ��වා මට ‘ඒ’ 
�න� ග�න ��ව� �යලා. ඒ ��වාසය මට 
��ණා. �ං� බය� ෙනා��ණාම ෙනෙව�. 
ඒ� ඊට� වඩා මං මාව ��වාස කළා.”

උස� ෙපළ ප්ර�ඵල එ�නට� ෙපර �ටම 

ඇයට ඇයව ��වාස කර�නට තර� 

සා�� ���. ඒ අත�� ෙහාඳම සා��ය 

�ෙ� �ට ෙතවසරකට ෙපර ඇය ��ණ�� 

සාමා� ෙපළ �භාගය�. එ�� ඇය 

පාසෙ� ���ටම ප්ර�ඵල ලබාග� �� 

���ය� අතරට එ��ෙ� ‘ඒ’ සාමා�ථ 8� 

සහ ‘�’ සාමා�ථය� ලබාග���.

“සාමා� ෙපළට එෙහම ප්ර�ඵලය� 
අර� ��� �සා උස� ෙපළ 
ගැන� ෙලා� ��වාසය� 
��ණා. ඉ�� �ය ඉ�� 
ප්ර�ඵල බල�� ��ම 
ෙව�න ෙදය� ��ෙ� 
නෑ. හැබැ� ස�ටට කෑ 
ගහලා ඇ�වා. ඒකට 
ෙ��ව �ෙ� මං �භාෙ� 
�ය� අසාමා� ��ය� එ�ක. 
අ�මට තා�තට� ෙගාඩ� ස���. 
එයාලෙ� කැප�ම තම� හැමෙ�ටම 
�ල. අ�මා තා�තා ෙද�නම ��ව�. ඒක� 
මට ෙ� වෙ� ප්ර�ඵලය� ග�න ෙලා�වට 
බලපෑවා. ඊටප�ෙ� මෙ� අ�කා. එයා 
කැල�ය කැ�ප� එෙ� ඉෙගනග�ෙ�. 
එය� මාව �තරම උන�� කළා. 
ඉ�ෙකාෙ� ��ව� යා�ෙවා 
එෙහම� මෙ� ප්ර�ඵල අහලා මට� 
වඩා ස�� �ණා.”

ර�� ෙදඅ� අ�� ත��ය� 

�ෙ� උප��මය. ෙනාෙ�ෙරන 

කාලෙ� ඒ අ�ව ර��ට 

ත��ම දැ�ණද ෙ�ෙරන 

වයසට එ�� ඇයට ඒ ගැන 

වෙ�වග� ��ෙ� නැත. 

ඒ �සාමෙදා ඇෙ� වයෙ� 

ෙකා�ල� ෙක�ල� හා එක�ව ඇයද 

අ�� �ය�නට පට�ග�තාය. එෙහ� ඒ 

පාදෙය�ය. අවසානෙ� අපට අත තරමටම 

ඇයට පාදය ���ය.

“ක�ෙල� �යන එක අ�� �යනවා වෙ� 
ෙ�� නෑ. ඒක ෙලා� අ�ෙයාගය� �ණා. 
�ක�ෙවලා �ය�� ක�� �ෙද�න ග�නවා. 
ඒ� ඉ�� ඒ කැ��� ඔ�ෙකාම අමතක 
කරලා �යනවා. උස� ෙපළ �ය�� මට 
ෙලා�ම අ�ෙයාගය �ෙ� කාලය. ඉ�� 
කාලය කළමනාකරණය කරෙගන මට �ය�න 
��ධ�ණා. අ�� �යන තර� ෙ�ගය�� 
ක�ල�� �ය�න බෑ. ඒ අමා�ව ද�ෙ� 
එෙහම �යන ෙකෙන�ම �තර�. ඉ�� මං 
�භාගයට ක�� පරණ ප්ර�නපත්ර ෙහායාෙගන 
ක��� �යලා �යලම කාලය හ�ග�තා. ඒ 
�සා �භාගයට ���ල� ෙවලාව ම��ණා 
�යලා ප�තැෙව�න �ෙ� නෑ.”

උ�සාහය ඇ�න� කළ ෙනාහැ�ක� 

නැත. ර�� ඊට ෙහාඳම �ද�නය. ෙකෙ� 

�වද ඇයෙ� ත��වය ෙ���ග� 

අ�ළ බලධා�� ඇයට පැයකට �නා� 

පහෙළාව� බැ�� වැ��ර කාලය� 

ෙද�නට කට�� කර ���.

“මං ��ෙ� ෙගාඩා� ෙ�ව� කෙ� මට ෙ�� 
ක්රම ෙහායාෙගන. ෙමාකද ෙකෙන� හැමෙ�ම 
කර�ෙ� අ� ෙදක පා��� කරලා. ඒ� මට 
අ� ෙදක නැ� �සා ඒ ��ම ෙදය� කර�න 
බෑ. ඉ�� මං ෙ�� ක්රම ෙහායාග�තා. 
අද ෙවනක� ක��� මට මෙ� අ� ෙදක 
නැ��ණා �යලා ��ම ෙවන�කම� කරලා 
නෑ. මෙ� ඉ�ෙකාෙ� යා�ෙවා ගැන �ය�නම 
ඕන. එයාලා තම� මට ෙලා�ම හ�ය �ෙ�. 
��ම ශ��ය� ��ෙ�. ��ම ෙවලාවක මාව 
ත�කෙ� නෑ. මෙග� එ�කම ��යා.”

අ�ාපනයට පමණ� ෙනාව ර�� 

සං�තයටද උප� හප� ත�ණය�. 

ෙ� වන�ට සං�තය හ�ර�� 

��න ඇය ඇෙ�ම �ත �පය� 

ගායනා කර ඇ� බව අප� 

සම�� පැව�වාය.

“මට කව�ව� ��ලා නෑ මෙ� 
අ� ෙදක නෑ �යලා. ඒ ගැන �තලා 

කව�ව� ��ෙවලා ෙහා කණගා� ෙවලා 
නෑ. �ං� කාෙ� න� අ�ෙදක නෑ �යලා 
අඬ� දව� ��ණා. ඒ� ෙ�ෙරන කාෙලක� 
මං ඒ ගැන �තලා අඬලා නෑ. ෙකෙන�ට 
�ෙත�න ��ව� මං හ� ප� �යලා. එෙහම 
නෑ. හැෙමාටම ���� අ���� �ෙයනවා. 
ෙ� ෙලාෙ� අ� නැ� එකම ෙක�ල මං 
ෙනෙව�ෙ�. ඒ� අ� ෙදකම ��ල� 
සමහ��ට කර�න බැ� ෙ�ව� මං ෙ� 
ෙවනෙකාට කරලා �ෙයනවා.”

ඇයට තම ��තයම ඇ�තටම 

අ�ෙයාගය�. එෙහ� ඒ අ�ෙයාගවලට 

සා�ථකව ��ණෙද�� ඇය දැ� 

��දර ගමන� ය�� ����ය. දැ� 

ඇෙ� එකම ��නය ව�ෙ� ලබාග� 

උස� ෙපළ ප්ර�ඵලෙය� සරස� වර� 

ලබා මානව ස�ප� කළමනාකරණ 

අංශෙය� හැ�තා� ඉහළට යාම�. 

“මං ෙමෙහම ත��වයක ඉඳල� 
මට උස� ෙපළට ‘ඒ’ �න� අර� 
සරස� වර� ලබ�න ��ව� �ණා. 
ඉ�� අතපය ෙහාඳට �ෙයන 
ෙකෙන�ට කර�න බැ� ෙමානවද?  
ඒ �සා ��ෙ� තම�ට ��ධ ෙවන 
අසාධාරණක�, අ�පා�ක� වෙ� 
ෙ�ව� �දහසට කාරණාව� කර 
ෙනාෙගන කැප�ෙම� වැඩ කර�න 
�යල� මම හැෙමාටම �ය�ෙ�. 
එෙහම කෙළා� ඕනම ෙකෙන�ට 
තම�ෙ� �න සැබෑකරග�න 
��ව�.”

�ව� එ�.ෙසන�ර�න

සහ ‘�’ සාමා�ථය� ලබාග���.

“සාමා� ෙපළට එෙහම ප්ර�ඵලය� 
අර� ��� �සා උස� ෙපළ 
ගැන� ෙලා� ��වාසය� 
��ණා. ඉ�� �ය ඉ�� 
ප්ර�ඵල බල�� ��ම 

ෙ��ව �ෙ� මං �භාෙ� 
�ය� අසාමා� ��ය� එ�ක. 
අ�මට තා�තට� ෙගාඩ� ස���. 
එයාලෙ� කැප�ම තම� හැමෙ�ටම 
�ල. අ�මා තා�තා ෙද�නම ��ව�. ඒක� 
මට ෙ� වෙ� ප්ර�ඵලය� ග�න ෙලා�වට 
බලපෑවා. ඊටප�ෙ� මෙ� අ�කා. එයා 
කැල�ය කැ�ප� එෙ� ඉෙගනග�ෙ�. 
එය� මාව �තරම උන�� කළා. 
ඉ�ෙකාෙ� ��ව� යා�ෙවා 
එෙහම� මෙ� ප්ර�ඵල අහලා මට� 

ර�� ෙදඅ� අ�� ත��ය� 

�ෙ� උප��මය. ෙනාෙ�ෙරන 

කාලෙ� ඒ අ�ව ර��ට 

ත��ම දැ�ණද ෙ�ෙරන 

වයසට එ�� ඇයට ඒ ගැන 

වෙ�වග� ��ෙ� නැත. 

ඒ �සාමෙදා ඇෙ� වයෙ� 

�භාගයට ක�� පරණ ප්ර�නපත්ර ෙහායාෙගන 
ක��� �යලා �යලම කාලය හ�ග�තා. ඒ 
�සා �භාගයට ���ල� ෙවලාව ම��ණා 
�යලා ප�තැෙව�න �ෙ� නෑ.”

උ�සාහය ඇ�න� කළ ෙනාහැ�ක� 

නැත. ර�� ඊට ෙහාඳම �ද�නය. ෙකෙ� 

�වද ඇයෙ� ත��වය ෙ���ග� 

අ�ළ බලධා�� ඇයට පැයකට �නා� 

පහෙළාව� බැ�� වැ��ර කාලය� 

ෙද�නට කට�� කර ���.

“මං ��ෙ� ෙගාඩා� ෙ�ව� කෙ� මට ෙ�� 
ක්රම ෙහායාෙගන. ෙමාකද ෙකෙන� හැමෙ�ම 
කර�ෙ� අ� ෙදක පා��� කරලා. ඒ� මට 
අ� ෙදක නැ� �සා ඒ ��ම ෙදය� කර�න 
බෑ. ඉ�� මං ෙ�� ක්රම ෙහායාග�තා. 
අද ෙවනක� ක��� මට මෙ� අ� ෙදක 
නැ��ණා �යලා ��ම ෙවන�කම� කරලා 
නෑ. මෙ� ඉ�ෙකාෙ� යා�ෙවා ගැන �ය�නම 
ඕන. එයාලා තම� මට ෙලා�ම හ�ය �ෙ�. 
��ම ශ��ය� ��ෙ�. ��ම ෙවලාවක මාව 
ත�කෙ� නෑ. මෙග� එ�කම ��යා.”

අ�ාපනයට පමණ� ෙනාව ර�� 

සං�තයටද උප� හප� ත�ණය�. 

ෙ� වන�ට සං�තය හ�ර�� 

��න ඇය ඇෙ�ම �ත �පය� 

ගායනා කර ඇ� බව අප� 

සම�� පැව�වාය.

“මට කව�ව� ��ලා නෑ මෙ� 
අ� ෙදක නෑ �යලා. ඒ ගැන �තලා 

කව�ව� ��ෙවලා ෙහා කණගා� ෙවලා 
නෑ. �ං� කාෙ� න� අ�ෙදක නෑ �යලා 
අඬ� දව� ��ණා. ඒ� ෙ�ෙරන කාෙලක� 
මං ඒ ගැන �තලා අඬලා නෑ. ෙකෙන�ට 
�ෙත�න ��ව� මං හ� ප� �යලා. එෙහම 
නෑ. හැෙමාටම ���� අ���� �ෙයනවා. 
ෙ� ෙලාෙ� අ� නැ� එකම ෙක�ල මං 
ෙනෙව�ෙ�. ඒ� අ� ෙදකම ��ල� 
සමහ��ට කර�න බැ� ෙ�ව� මං ෙ� 
ෙවනෙකාට කරලා �ෙයනවා.”

ඇයට තම ��තයම ඇ�තටම 

අ�ෙයාගය�. එෙහ� ඒ අ�ෙයාගවලට 

සා�ථකව ��ණෙද�� ඇය දැ� 

��දර ගමන� ය�� ����ය. දැ� 

ඇෙ� එකම ��නය ව�ෙ� ලබාග� 

උස� ෙපළ ප්ර�ඵලෙය� සරස� වර� 

ලබා මානව ස�ප� කළමනාකරණ 

අංශෙය� හැ�තා� ඉහළට යාම�. 

“මං ෙමෙහම ත��වයක ඉඳල� 
මට උස� ෙපළට ‘ඒ’ �න� අර� 
සරස� වර� ලබ�න ��ව� �ණා. 
ඉ�� අතපය ෙහාඳට �ෙයන 
ෙකෙන�ට කර�න බැ� ෙමානවද?  
ඒ �සා ��ෙ� තම�ට ��ධ ෙවන 
අසාධාරණක�, අ�පා�ක� වෙ� 
ෙ�ව� �දහසට කාරණාව� කර 
ෙනාෙගන කැප�ෙම� වැඩ කර�න 
�යල� මම හැෙමාටම �ය�ෙ�. 
එෙහම කෙළා� ඕනම ෙකෙන�ට 
තම�ෙ� �න සැබෑකරග�න 
��ව�.”
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අ�� �යන තර� ෙ�ගය�� 
ක�ල�� �ය�න බෑ. ඒ 
අමා�ව ද�ෙ� එෙහම 

�යන ෙකෙන�ම �තර�. 
ඉ�� මං �භාගයට ක�� 

පරණ ප්ර�නපත්ර ෙහායාෙගන 
ක��� �යලා �යලම කාලය 
හ�ග�තා. ඒ �සා �භාගයට 

���ල� ෙවලාව ම��ණා 
�යලා ප�තැෙව�න �ෙ� නෑ

අද ෙවනක� 
ක��� මට ��ම 
ෙවන�කම� කරලා 

නෑ. ඉ�ෙකාෙ� 
යා�ෙවා ගැන මත� 

කර�නම ඕන. 
එයාලා තම� මට 

ෙලා�ම හ�ය �ෙ�

හැෙමාම අ�� 
�භාෙග �ය�� මං �තර� 

ක�ෙල� �යලා
A �න� ග�තා
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j¾;udk iudcfha fndfyda fofkl= mSvdjg 
m;a lrk frda.S ;;a;ajhla f,i hám;=,a ßÿu 
y`ÿkajkak mq¿jk' hám;=, wfma YÍrfha nr 
ord isàug" Èùug" weú§ug YÍrh md,khg" 
iunr;djh ord isák YÍrfha my, fldgfia 
mdoh wiaÓ .Kkdjlska hqla;j fmaYs" kyr" iakdhq 
j,ska iukaú;h' ú¿U úYd, wiaÓhlska hqla;j 
ks¾udKh ù mj;skjd' l=uk fyda fya;=jla u; 
tu ks¾udKhg úreoaOj we;sjk fjkila tkï 
m%odyl ;;a;ajhla we;súu ú¿U fõokdj f.kÈh 
yel'

ú¿U fõokdj we;sjk m%Odk idOl f,i ú¨fò 
wiaÓfha isg mdofha we`.s,s olajd mj;sk iïnkaOl 

mglfha 
we;sjk 
m%odyl 
;;a;ajhka 
fya;=úh 
yelsh' fuh 

Plantar  Fasciitis  f,i yÿkajkq 
,efí'

;jo m;=f,a fõokdjg ú¨U msgqmi 
isg mdofha by< msysá n;aflkaO 
iïnkaO lr mj;sk iïnkaO 
lkaOrdj bßula" we§ul" f.úhdula 
ksid m%odyl ;;ajhg m;aùu Achilles  

Tendonitis  f,i y`ÿkajkq ,efí'

mdofha wiaÓ u; mSvkh we;sùu ksid wiaÓ ishqï 
f,i ì`È hdul§ ú¨U fõokdj we;sùu fya;= úh 
yel' ^l%Svd lrkakka i`oyd mqyqKqùï" l%shdldrlï 
j,§ úfYaIhs&

• ;jo mdofha hg (Baxter nerve) msysá iakdhqj     
      f;rmSu ksid fõokdldÍ ;;aj we;súh yel'   
      (tarsal tunnel  syndrome)

• wd;rhsáia  ksid m;=, wiaÓ w;r ldáf,aÊ  
      f.úhdula we;súu" fjkiaùï f.k§u" m;=,  
      fõokdldÍ úhyel'

• Èhjeähdj md,kh fkdúu ksido mdofha fïo  
      mg,h ;=ksúula mdo fõokdjg fya;= úh yel'

• wê Wi mdjyka me,`§u'

• hám;=f,a yevh fjkia ùu'

• ifï we;sjk >klu" .,a;e¨ï" bkakka ksid'

• YÍrfha nr jeä ùu m;=,g jeä nrla oeÍu'

• jerÈ wdldrhg weú§u'

• fldkafoa lfYareld w;r we;sjk hï fjkialï'

• le,aishï ;ekam;a ùu' 

• jeä fj,djla isgf.k isàu'

• ú¿fò uiamsvq wdY%s; iïnkaO mgl j, wkjYH  
      fïoh ;ekam;a ùu ksid fldf,iafg%d,a jeä ksid  
      ú¨U fõokdj W;aikak ùu'

fuys§ oelsh yels frda. ,laIK jkafka ¦
•  Wfoag ke.sák úg mdoh tljr ìu ;shk úg há   
   m;=,a ßÿï §u'

•  m;=, bÈóu'

•  r;= meye .ekaù WIaK;ajho jeä fjkjd'

•  úfõlsj isg ú¿U ;shk iEu fudfyd;lu   
   weúo.; fkdyelsj fõokdj we;s fõ'

  fujeks frda. ,laIK mj;sk há m;=,a fõokdj 
f.fkk frda.Skag fõokdjg fkdj fya;=jg tkï 
frda. uQ,hg m%;sldrh §u lrKfldg f.k h:d 
;;ajhg f.k tu fõokdj ke;a;gu ke;sù hdu 
Tnf.a ks;H iqjh jkq we;' fuh fydañfhdam;s 
uq,O¾uhg wkqj isÿjkakls' tys T!IO 
l%shdldß;ajh jHqyd;aul fjkia h:d ;;ajhg 
m;alr,Sug iu;ah' ú¿U ne`ÿKq le,aishï 
laf,diagfrda,a Èhù hdu fukau wfkl=;a fya;= 
idOlo ke;s lr,kq we;' tu.ska Tng mq¾K iqjh 
,efnkq we;' w;=re wdndO fkdue;s ùu;a" l=vd 
;reK" uy¨" .¾N‚ ´kEu wfhl=g mdúÉÑ l, 
yels ùu;a" mdúÉÑh myiq ffjoH l%uhla ùu;a 
Tng iqúfYaIS jkq we;'

tfukau iqjl< fkdyelshehs mjik wd;rhsáia" 
mdlskaika jeks iakdhq.; ish¨ YÍr.; ksOka.; 
frda. i`oyd mQ¾K iqjhla fuu m%;sldr l%uh ;=,ska 
,nd.; yelsùu Tn ,nk Nd.Hhla jkq we;'             

hám;=,a fõokdfjka Tn;a fndfyda 
l,a mSvdúÈkafklao ksiel iqjhg 

fydañfhdam;s

tÉ fla fydañfhdam;s fy,a;a flhd¾ 
fikag¾ m%hsjÜ ,sñgâ 
fkd'12"
ms ì w,aúia fmf¾rd udj;"
lgqneoao" fudrgqj'

0112 637740 / 0112 637741
071 8250716 / 071 8250717

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

ffjoH wkqId fyaul=udr

දැ��ම�
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සමහරෙවලාවට අෙ� ළඟම ඉ�න අය අ� 

ෙනා�තන ෙවලාව�වල, ෙනා�තන ��යට අෙ� 

ඔ�ව අ�� කරනවා. �තාමතාම ෙහා ෙනා�තා 

කරන එෙහම ෙ�ව� �සා ඒ වෙ� ෙවලාවට 

අෙප� �� පෑෙරනවා වැ��. �� පෑ�ලා, 

ඔ�ව අ�� �ණාම ���ම ෙව�ෙ� අෙ� ප�ෙ� 

ස�ට නැ�ෙවලා යන එක. ඒ �සා ඒ ෙවලාවට 

හදව�� �රණ අරෙගන වැඩ කරනවට වඩා 

�ක� ෙමාෙ� ක�පනා කරලා වැඩ කරන එක 

තම� ෙහාඳ. එෙහම කර�න අමා�න� ෙහාඳම 

ෙ� ඔයාට ඇ��ක� ෙදන, ඔයාව ෙ���ග�ත 

ෙකෙන� එ�ක කතා කරන එක. ප්ර�ෙනට 

ෙහාඳම උ�තෙ� ෙගාඩ�ෙවලාවට ඒ වෙ� 

කතාබහ�� ලැෙබ�න ��ව�.

ඉ�සර මම �තරම ��වා ප�ෙ� සමබරතාවය 

�ෙක�ෙ� ��ඳ සහ සැ�යා �යන ෙද�නෙගම 

අවෙබාධය මත �යලා. ඒ� එක ���ය�� 

ප�ෙ� මං ෙ���ග�තා ප�ෙ� සමබරතාවය 

�ෙක�න වැ��රම බලපා�ෙ� ෙගදර අ�මා, 

එෙහම� නැ�න� ��ඳ �තන පතන, වැඩ 

කරන ��ය �යලා. 

මම ��ණ�� ඒ වෙ� අ�දැ�ම� ��තර 

කර�න තම� ෙ� කතාව �ය�න ��ෙව. 

මාෙසකට �තර උඩ� මෙ� ළඟම ��ෙය� 

කර� ෙදය� �සා මං ෙලා� අපහ�තාවයකට 

ප��ණා. ඇ�තටම ප�ෙ� ක�පනා කරලා 

බල�� ඒ ���ය මට අ�ළ එක�� ෙනෙව�. 

මට අ�ළ� නැ� ���යකට �තාමතාම මාව� 

ඇදෙගන ඒ අය කෙ� මෙ� ඔ�ව� අ�� කර� 

එක �යලා ප�ෙ� ෙ��� �යාට දව� ගාණ� 

යනක� ඒ ���ය මෙ� �තට ත��ම වද 

��නා. අ� ක��ව� ස�වස���ණ ���� 

ෙනෙව�ෙ�. ඉ�� ෙකා�චර ශ��ම�ව, 

�බවා�ව ඉ�න බැ�ව� ඒ වෙ� අනෙ���ත 

ෙ�ව� �සා ඔ�ව අ��ෙවන ෙවලාව� 

�ෙයනවා. 

ඉ�� ෙවලාව� කලාව� නැ�ව ෙ� ���යම 

මතෙකට එ�� මට ඕන �ෙ� ෙකාෙහාමහ� ඒ ෙ� 

අමතක කර�න. අ�� අතට මෙ� ��වරයාට 

කතා කරලා ඒ කර� වැ��ෙ� බරපතළකම 

ෙප�නලා ෙද�න ��ණ�  මම අමා�ෙව� ඒ 

හැ�ම යටප� කරග�තා. ඒ �සා මම ��වා 

දහ� ෙගදර ඉ�න ෙවලාව� බලලා ෙ� ���ය 

ගැන කතා කර�න ඕන �යලා.  

“මං ෙ� �යන ෙ� අහලා ඔයා මට බ�ද ද�ෙන 
නෑ එකම ෙ� �ත �ත ඉ�නවා �යලා. ඒ� මට 
ෙ�ක ඔ�වට වදය�. ෙ� ගැන කතා කර�න ඉ�න 
ෙහාඳම ෙකනා ඔයා �ස� මං අහ�ෙ�. මං කතා 
කරලා එයාලට �ය�නද කර� ෙ� වැර��, ආප� 
එෙහම කර�න එපා �යලා? මට එෙහම කර�නම�  
�ෙත�ෙ�” �යලා දහ�ෙග� ඇ�වා.

එතෙකාට එයා වැඩ කර කර ඉඳ� ඉ�ය�ෙව�ම 

ලැ�ෙටා� එක �හා බලාෙගන “එපා” �යලා 

ත� වචෙන� උ�තරය� ��නා. මං ��ෙ� 

දහ�ට තරහ �යා �යලා. ඒ� එයා වැෙ� නතර 

කරලා මං ගාවට ඇ�� මෙ� ඉන ෙදපැ�ෙත� 

අත �ලා මාව එයාට ළං කරග�තා. ප�ෙ� මට 

��වා, “ෙරා� ඔයා හද�ෙ� ඔය නැ� ප්ර�නය� 
�ග�න. මං ෙ� ඔයාට කාටව� ෛවර කර�නව� 
තරහා ෙව�නව� �යනවා ෙනෙව�. ඒ� ඒ අය 
අතෑරලා ��න. ඒක� කර�න ��ව� ෙහාඳම 
ෙ�. එතෙකාට ඔයාට ඔය ���ය� අමතක ෙ��. 
අ�ක මෙ� ඔ�ෙ� අනව� ��ම ෙදය� නෑ. 
මෙ� ඔ�ෙ� ඉ�ෙ� ඔය හතරෙදනා �තර�. 
මට අ�ළ නැ� ෙ�ව� �ත�ෙනම නෑ. අ�ළ 
නැ� ෙ�කට මාව ස�බ�ධ කරග�න හැ�ව� මං 
එතැ�� ඈ� ෙවනවා �ස� �ත �ත ක�පනා 
කර�ෙ� නෑ. මාසය� ��ෙ� ඉඳ� ඔයා ඔය 
���ය �ත �ත �ඳවනවා. වැ��ද ඔයාෙග� 
ෙනෙව�. ෙවන ෙකෙන� කර� �ය� ෙදය� 
�ත �තා ��ෙව�ෙන ඔයා. ඒෙක� වැර�ද� 
අ�පා�ව� �ෙණා� ෙව�ෙ� මට�, අෙ� ද�ෙවා 
��ෙදනාට� ෙරා�. ඔය� අෙ� ප�ල ඇ�ෙ� 
අ�ව බැල�� කරන ෙකනා. ඔයා අනව� ෙ�ව� 
�ත �තා ඉ��� ෙකාෙහාමද ඔයා ඔයාව ක�ෙට්රා� 
කරග�ෙ�..? මං ඔයාට හැමෙවෙ�ම �යනවාෙ� 
ඔයාට පාලනය කර�න බැ� ෙ�ව� ගැන �ත�න 
එපා �යලා. අනව� ෙදය� ඔ�වට එ�� ඔයා අ� 
ගැන �ත�න. ඉ�සරහට අ� කර�න ඉ�න ෙ�ව� 
�ත�න. ඔයා ෙකාෙහාම� එෙහම �ලෑ� කර�න 
ආස�ෙ�. නැ�න� ඔයා ආස ෙදය� කර�න. 
ඔයා හැමෙවෙ�ම ඔ�ව අ��ෙවන ෙ���� 
ස��ෙව�න ෙදය� ෙහායාග�නවාෙ�. ෙ� 
���ෙය�� ඔයාට ස��ෙව�න ��ව� ෙදය� 
ලැෙබ�. ඒ �සා අනව� ෙ� ඔ�ෙ� �ෙගන 
අ�� ෙව�න එපා. ඒක අ� හැෙමාටම බලපානවා. 
ඔයාෙ� �ෙ� �නාව �ෙය�� ද�ෙවා� ස�ෙට� 
ඉ�ෙ�. ඔයා �ෙක� ��ෙයා� ඒක ද�ව�ට 
දැෙනනවා. ඒ �සා ෙහාඳ ළමයා වෙ� අතෑරලා 
��න. �ෙත�ම අතා��න” �යලා ෙගාඩා� 

ආදෙර� ��වා.

ඒ වචන �ෙක� මට ෙ��ණා මෙ� ප�ෙ� 

සමබරතාවය �ෙක�ෙ� මෙග� �යලා. 

ඒක ර��ෙ� මම. මට දැ�ෙ� මෙ� ප�ෙ� 

�ටෙකා�ද මම �යලා. එ�චර තැන� මට මෙ� 

ප�ල ඇ�ෙ� ලැ�ලා �ෙයනවා.

මට වෙ�ම ඔයාට� ඔයාෙ� ප�ල ඇ�ෙ� 

ඒ තැන ලැ�ලා ඇ�. අෙ� ඔ�ව අ�� 

කරන අනව� ෙ�ව� මගහැරලා, අනව� 

��ගලය� ඈ� කරලා ඉ�න තරමට අෙ� 

මනස �දහ�. ��ව� තර� එෙහම ෙ�ව�ව�� 

ඒ ��ෙ� ��ගලය�ෙග� ෙදපාර� ෙනා�තා 

ඈ�ෙව�න. හැමෙ�ටම වඩා ව��ෙ� අෙ� 

ප�ල. ප�ෙ� සමබරතාවය නැ�ෙවන ��ෙ� 

��ම ෙදය� ෙනාෙව�න ඔයාෙ� ප�ල 

ආදෙර� �කබලාග�න. ඔයාෙ� ප�ෙ� 

කෙ��කාව ඔයා. ඔයාව මාන�කව වැ�ෙණා� 

ඒෙක� ප�ලට ෙවන හා�ය ��ප� නෑ. ��ද� 

��යට, අ�මා ෙකෙන� ��යට ��ම ��ය�� 

මාන�කව වැෙට�නැ�ව ෙක�� ඉ�න 

��ව�න� ප�ෙ� සමබරතාවය ��ලා ය�න 

ෙනා� ප�ෙ� ස�ට �කග�න ��ව�. ෙගදරක 

ගැහැ�ය මන��, �ෙත� ශ��ම�ව ඉ�න 

තරමට ඒ ප�ල ඇ�ළට අනව� �ඩාව� එන 

එක ෙගාඩ� අ�ෙ��.

හ�� මනෙ��ද්ර

අෙ� ඔ�ව අ�� 
කරන අනව� ෙ�ව� 
මගහැරලා, අනව� 

��ගලය� ඈ� කරලා 
ඉ�න තරමට අෙ� 

මනස �දහ�.

��ව� තර� එෙහම 
ෙ�ව�ව�� ඒ ��ෙ� 

��ගලය�ෙග� 
ෙදපාර� ෙනා�තා 

ඈ�ෙව�න

වද ෙදන නෑෙයා�ට වඩා 

��ග�ක ස�බ�ධතා ග�ත�, රාජකා� ම�ටෙ� සබඳතා ග�ත� ෙබාෙහා�ට අ� 
���� ���ෙ� අගය ��මට ෙහා ප්රශංසා ��මට වඩා  ෙචාදනා ��මට�. එෙ�� 

නැ�න� මැ��� නැ�මට�. එම සබඳතා �සා ස�� ෙව�නට කාරණා �යය� 
ඇත�, ප�තැෙව�නට ඇ� එ� කාරණාව� ෙහා �� කරෙගන අ� කර�ෙ� �ය�ල 

අ�� කරගැ�ම�.සැ�යා දහ� සහ ද�ෙවා �ෙදනා සමඟ ජපානෙ� �ව�වන 
හ�� මනෙ��ද්ර ඇෙ� ��ත අ�දැ�� ඇ��� අ�ට �යාෙද�ෙ� �ෙ�ෂෙය�ම 

‘ප�ල’ නමැ� ස�බ�ධතාවයට ��ක�වය �ම සහ එය �කගැ�ෙ� ඇ� 
වැදග�කම�. එෙම�ම ඕනෑම ෙහාඳ ෙහා නරක ���මකටම ප� ස�ට �ය හැ� 

කාරණා පමණ� ��තයට එ� කරගැ�ෙම�, බලා ��ය� ප�� ��තය ස��� �� 
ඉ�� යන අ�� ඇය �ය�ෙ� ස��� ��තය දරණ ඇෙ� �වන අ�දැ�� ස��ය 

��කරෙගනය.

ෙ�ෙයා ෙහාඳ�

“�� අ�ෙමා! �ෙදනෙවා!” ෙකා�ඩ ���� ඔ�� 

එෙ��  එකවරම මහ හ�� කෑගැ�වා.

“ෙමාකද �ෙ� ෙක�ෙ�?” අස�� එතැනට 

�වෙගන ආෙ� �ං�.

“මෙ� බඩ!... බඩ....!” ෙකා�� ෙක�� ගෑවා.

“ඇ�? බෙබ� ලැෙබ�නද?” �ං� ඇ�ෙ� 

එතැනට පැ�� ෙලා�කා ෙදස ෙහා��� 

බල��.

“ෙකෙහ�මල! ළඟ� බබා ලැ�ණා �තර�. මෙ� 
බඩ �ෙදනවා. මාව ෙ��තර ෙකෙන� ළඟට 
එ�කං පලයං.” ෙකා�� දැඟ�ෙ� ගැ�ග� 

�ට�� එකට.

තව� �ක ෙවලාව�� �ං�� ෙකා��� ��ෙ� 

ෙඩා�ට� ෙකාෙකාෙ� ��පැ�ස�ෙ�.

“ෙපා�ඩ� ප��ෂා කරලා බල�න ෙවනවා. ඔයා 

�ක� එ�යට ය�න.” ෙකාෙකාෙ� අණ!

�ං� එ�යට ඇ�� ෙ�ර අසළට ෙවලා රබ� 

ක� �� කරෙගන ��යා.

“ඔය �යන ෙද�න.” �ක ෙවලාව�� ෙ��තර, 

සහා�කාවට �ය� �ං�ට ඇ�ණා. 

ෙකා�� න��ෙටා� ෙක�� ගානවා.

“ඔය ��ය �කකට ෙද�න.” නැවත� ෙඩා�ට� 

ෙකාෙකාෙ� හඬ!

“ඒ ගමන ෙ� ෙ��තර ෙමාකද කර�න හද�ෙ�?” 
�ං� ��හලෙය�!

ෙකාෙකා කාමරය �ළ �මකටෙදා ත�බා� 

�ං�ට ඇ�ණා. ෙකා�� කෑගැ�ෙ� 

ෙ�දනාෙව�.

“ෙ��ෙ� බඩට ��ෙය� ගහනවද? එෙහම 

නැ�තං �යෙන� ත� බාලා ෙ��ෙ� බඩ 
පළනවද?” දැ� �ං� �ෙය� ෙව�ලනවා.

“��! හ�ය�ෙ� නෑ. ඔය යකඩ කපන �යතව� 
ෙද�න.” ෙඩා�ට� ෙකාෙකාෙ� බලාෙපාෙරා�� 

කඩ � හඬ �ං�ට ඇ�ණා.

�ම�ෙදා කපන හඬ �ං�ට 

ඇ�ෙ� ඇඟ ස�ත කරව��.

“�� අ�ෙමා! �ෙදනෙවා!” �� 

ෙලාෙකම ෙදදරව�� ෙකා�� 

ෙබ�හ� ��නා.

බැ�ම තැන �ං� කාමරයට කඩා 

වැ�ණා. ෙ��තර ��ෙ� යකඩ 

කපන �යත අෙ� තබාෙගන. 

ෙකා�� දඟල�� කෑගස�� 

��යා.

“�� මර�න හදනවද?” �ං� 

�ම�ෙ� ෙකාපෙය� ෙව�ල��.

“ම�ල� කතා කරනවා. ෙ�ෂ�ට 
ෙහාඳටම ෙ�දනාව වැ��. මං 
ෙ� හද�ෙ� ෙ�දනානාශක 
ෙප�ත� ග�න ෙබෙහ� කබ� 
එක ෙකාෙහාමහ� ඇරග�න�. 

ඒක �රෙවලා ෙමා�ෙ�!” ෙඩා�ට� ෙකාෙකා 

කෑගැ�ෙ� �ං�ට� වඩා ෙකාපෙය� ෙව�ල��.

සංඛ සඳ�ව�

�� මරණවද ��ෙහා?
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සා�ය �ම� හා �වාහ � අෙශාකමාලාෙ� 

�� පර�ර තවම� ��ණෑගල 

����කෙ� ග�ග�ව, ෙලා��ගම 

න� පාර�ප�ක ග�මානෙ� �ව�වන 

බව�, අෙශාකමාලා සා�ය �ම� වසඟ 

කරගැ�මට �� ව� ම�ත්රය ස�ත පැර� 

��ෙකාළ ෙපා� තවම� ��ප�තව ��ය 

හැ� බවට� මට දැනගැ�මට ලැ�ෙ� 

�ට වසර ��සකට පමණ ඉහත�ය. 

ඒ සා�ය, අෙශාකමාලාව �ව� � බව 

�යන � ලංකාෙ� �ගම ක�වැ�ය � 

ග���යාක�ද ද ඊට තරම� එ��� ��ටා 

ඇ� ප��මකය. මහාචා�ය ෙසනර� 

පරණ�තානය�ෙ� ද ෙසායාගැ��වලට 

එම ක�වැ�ය ��ෙකාටෙගන සා�ය 

අෙශාකමාලා වෘතා�තය ��බඳ මානව 

��ා�මක සා�� ෙබාෙහාමය� හ�� 

ඇත. එෙම�ම එම ක�වැ�යට ස�බ�ධ 

ෙමාරෙගා�ලාගම ආ�තව සා�ය ආර� 

ෙ�නාසනය න�� ෙ�නාසනය�ද ඉ�ෙකාට 

�ෙ�. ෙකෙ�න�� අෙශාකමාලාෙ� �� 

ස�හරෙ� �ව�� �ම�මට යාම �ෙන� 

�� ඉඩමක ඔ�� ප��ෂා ��මට ඉඩ� 

ෙර��ටා� කා�යාලයට යාම වැ� අමන 

වැඩ� �ය හැ� බැ�� �ල� මම වැ� 

තැ�ම� ෙනාකෙළ�. අෙනක �� වසඟ 

කරගත හැ� ම�තර �ෙ� න� අෙ� රෙ� 

���� ෙමානවැ�� ෙමානවා ෙනාකරා�ද?

ඊට �ක කලකට ප� මහාචා�ය �න�ද 

මෙ��ද්රය� ��� �යන ලද ‘�ංහල 

ක� කත�දර’ න� කෘ�ය �යව�� 

�� මෙ� �ත �ළ අ� ෙව�� පැව� 

අෙශාකමාලාෙ� ��� ෙසායායාෙ� 

ආශාව ය� දැ�ෙව�නට පට�ෙගන ඇ� 

බව� හැ��. ඒ �සා ම�තර කතාව යකාට 

�යද ෙ� �ය�නා � ��ස  අෙශාකමාලාෙ� 

සැබෑ ��� ද ය�න දැනගැ�මට එ� 

යාමට මා �රණය කෙළ�.

ඒ අ�ව 2005 වසෙ� එ�තරා �නෙයක 

ඒ ආස�නෙ� ඇ� ��දෑව න� ග්රාමෙ� 

මෙ� �තව� පාස� ��වරෙය�ද 

සමඟ ෙලා��ගමට �ෙය�. සමාජ 

ස�මතයට අ�ව අසාධාරණ ෙලස අ� 

ත�ෙ��වකට ල�ෙකාට ඇ� ජනතාව� 

��වද ඒ වන�ට� ඔ�� සමාජ, ආ��ක, 

සං�කෘ�ක සහ ස�චාර ම�ට�� සැල�ය 

�� ප්රග�ය� ලබා ඇ� බව අපට 

���ෂණය කළ හැ� �ය.

“අෙ� පර�පරාව� අෙශාකමාලාෙග� 
පැවත එනවය �යන කතාව අ�� ඕනෑතර� 
අහලා �ෙයනවා. ඉ�සර අෙ� පර�පරාවල 
���� එ��යට ��ෙ� ‘ර�නව��’ �යලා.” 
ෙලා��ගම� අපට හ�� ගැ�ෙයා එෙ� 

�ය. මහාචා�ය �න�ද මෙ��ද්රය� 

තම කෘ�ය ��� පවසන අ�දමට 

අ�තෙ� ෙමම ෙලා��ගම �� �ම� 

ක�� අ�රාධ�ර �ද�ම ජනා��ණ වන 

අව�ථාවල එ� ෙගා� තැ� කරකැ�ම 

ආ�ය �වන වෘ��ය වශෙය� ��ෙකාට 

�ෙ�. න�� අෙශාකමාලාව සා�ය �ම�� 

වසඟ කරගැ�මට ෙයා�ග� බව පැවෙසන 

ව� ම�ත්රය� තම පර�ර ස�ව පැව� 

බව� ඔ�� ෙනාද��. ඒ බව පැව�ෙ� 

බා�ර ���ය.

“ෙ� ෙවනෙකාට අෙ� රෙ� �ලවා� ��ක� 
�යලා මහා ප�මාණෙ� ගසාකෑ� ෙවනවෙ�. 

න�� ඒක එෙහ����ම ෙප්රාඩාව�. අද ඔය 
�වර මැ����ෙ� �රග�ෙද�ෙ� නම 
��ණලා ෙබා� �ලවා� ��ක� කර�න 
පට� අර� �ෙය�ෙ� අ�අට අ�නවය 
�ෂණ කාෙ� ජාඇල ඉඳලා ඒ පැ�තට 
��� හැං�ලා �ට� ම��සෙය�. ප�ෙස ඒ 
�රග�ෙද�ෙ� ����� �ලවා� ��ක� 
�ය �යා �ට පළා�වල �����ෙග� 
ස�� ගරාග�න පට� අර� �ෙයනවා. 
න�� ඔය මැ����න පැ�ෙ� ඉ�න ඕෙ� 
ෙකෙන�ෙග� අහ�න අ�අට අ�නවයට 
ක�� ඔය �රග�ෙද�ෙ� ඔය �යන ෙමෙලා 
��කම� ��ණද �යලා.”

මා සමඟ �ය �� මහතාෙ� �තවෙත� 

වන ෙලා��ගම දැන උග� ත�ණෙය� 

අප හා �ය. ඒ අ�ව වංච�ක �යා, 

ගසාකෑ� බ�ල ෙපා�ජන සමාජය �ළ ඒ 

වන�ට එවැ� නැ��වකට ෙයා� ෙනා� 

ග�ග�ව ෙලා��ගම ග�වා��ට අපෙ� 

�� පැස�� ���ය ��මය.

ෙ�මය ෙව�ෙව� රජකම අ�හළ ල� 

ඉ�හාසෙ� එකම එක ��ළ �� �ම�වා 

��ගැ�� ර�ෙ� �� සා�ය �ම�ය. 

�.ව.ප�වන �යවෙ� �යැ�� මහාවංශය 

�.ව. අටවැ� �යවෙ� �යැ�� එ� 

�කාව වන වංස�ථ�පකා��ය ෙ�ම 

�.ව. �හතර සහ පහෙළා� වන �යව� 

�ළ පැව� ග�ෙපාල රාජධා�ෙ� �යැ�� 

ස�ධ�මාලංකාරය වැ� කෘ��වල ෙමම 

සා�ය අෙශාකමාලා කතා ප්රවෘ��ය 

��තරා�මක ෙලස ද�වා �ෙ�. එෙහ� 

මහා වංශෙ� සඳහ� අ�දමට අෙශාකමාලා 

ච�ඩාල කා�තාවක ෙනාවන බව� ඇය 

එවක �� ෙලාහ තා�ෂ�ක ප්රජාවක 

ප්රධා�ෙය�ෙ� (ක�මාර) ෙද� �ය�ය 

බව� වංස�ථ�පකා��ෙය� දැ�ෙව�.

ක�මාර යන පා� වදන ක�මා�තක�ව� 

හැ���ම ��ස ෙයා� ඇ� අතර, 

ප��කාභය ර� දවස ජනතාවෙ� 

ඇද�මට ල�� ක�මාර න� �� �ත්රෙය� 

��බඳවද මහා වංශෙ� සඳහ� ෙ�. න�� 

ඔ�� ස�ව �ෙද� කා��ක ��පය �ස 

ය�ත්ර ම�ත්ර ��ක� පැව� බවට ��� 

�ලාශ්රය� නැත. ඒ අ�ව ව�තමානෙ� එම 

ග�වරය ෙලා��ගම න�� හැ���ම 

අෙශාකමාලාවෙ� පාර�ප�ක වෘ��ය 

�ෙයාජනය කර�න� බැ�� ව� ��ක� 

කතාව ෙකෙ� ෙවත� එගම වැ�ය� සහ 

අෙශාකමාලාව අතර �න� ෙහා ෙ�ෂ 

මා�ක ���වය� ��ය හැ� බව මෙ� 

��වාසය�. එෙම�ම ඔ�� එවක සමාජෙ� 

වැදග� ජන ෙකාටස� බවද ෙපෙන�.

“��ව�න� අෙශාකමාලා සා�ය �මරයා 
වසඟ කරග�� ම�තෙ� ඔය ගෙ� තාම 
�ෙයනවා �යලා �ය�න. හැබැ� ඉ�� 
ඒක කටකතාව� හැ�යට පැ��ලා ��� 
ඔය ගමට වැල ෙනාකැ� එන �����ට 
ෙපා� පහ�ක� සපය�න ෙව�ෙ� න� අ�ට 
තම�.”

ෙමම ෙලා��ගම හා ස�බ�ධ 

සා�ය අෙශාකමාලා ප්රවෘ��ය ඇ� 

ග�ග�ව ප්රාෙ��ය සභාෙ� සභාප� 

එ�.ෙ�.�මලර�න මහතා මහ හ�� 

�නාෙස�� �ය. ඔ�ෙ� ඒ �නහව �ළ 

අද ��ාව ෙකතර� වා�ජ ව�නාකම�� 

��ද යන උපහාසා�මක පැනය ගැ�ව 

ඇතැ� මට ��ණ.

12 2022 සැ�තැ�බ� 7 වන බ��

මා�ෙ��

�ල� ෙ�නා�ංහ

අෙශාකමාලාෙ�
ගමට �ෙය�

සා�යට මැ�� 
ව�ය ෙහායාෙගන 

“අෙ� පර�පරාව� 
අෙශාකමාලාෙග� 

පැවත එනවය 
�යන කතාව අ�� 
ඕනෑතර� අහලා 

�ෙයනවා. ඉ�සර අෙ� 
පර�පරාවල ���� 

එ��යට ��ෙ� 
‘ර�නව��’ �යලා.”

සමාජ ස�මතයට 
අ�ව අසාධාරණ ෙලස 

අ� ත�ෙ��වකට 
ල�ෙකාට ඇ� 

ජනතාව� ��වද ඒ 
වන�ට� ඔ�� සමාජ, 
ආ��ක, සං�කෘ�ක 
සහ ස�චාර ම�ට�� 
සැල�ය �� ප්රග�ය� 

ලබා ඇ� බව 
අපට ���ෂණය 

කළ හැ� �ය.



ෙගය� ෙ�ර� �ණ� ල�සනට, ����වට 
�යාෙගන ඉ�නවා න� ඒ ෙගදරට � 
ෙ��ය වැඩම කරනව�. එතෙකාට අ���� 
ෙගව�වලට එ�ෙ� � ෙ��යෙ� නං� � 
ෙ��ය�. එෙහම තම� අ�ත�මලා න� 
�ය�ෙ�.

� ෙ�� ආව� නාව� අ����වට ඉ�නවා න� 
ෙලඩ ෙරාග ෙරා�ත ��� කද බැඳෙගන අ�ව 
ෙහායාෙගන එන බව අ��ෙව� �ය�න ඕෙ� 
නැහැෙ�. 

ඊටප�ෙ� ඉ�� ඔය ෙමාන සැප ස�පත 
��ණ� වැඩ� නැහැ. ‘�ෙරා�කම උ��ම 
ලාභය�’ �යලා ��� පවා ෙ�ශනා කරලා 

�ෙය�ෙ� ඒකෙ�.

ඇහැට ෙනාෙපෙන�න අ�� එ�කම 
�ව�ෙවන �ෂ�ජ සහ බැ���යා බැටෑ�ය� 
එක� එ�ක �ෙරා�ව �ව�ෙවන එක එ�චර 
ෙ�� වැඩ� ෙනෙම�.

අෙ� ශ�රෙ�, ෙගදර ඇ�ෙ�, ට�� 
ෙපාෙළාෙ�, වාහනවල ��දැලෑ ��යන 
ගණනාව� �ව� ෙවනවා. ඔය අතෙ� භයානක 
ෙරාගකාරක බැ���යා, �ෂ�ජ ව�ග එෙහම� 
�ෙය�න ��ව�. 

තම�ෙ� ප�ෙ� උද�යෙ� �ෙරා�කම ගැන 
�තන උද�ය න� �තරම අවට ප�සරය 
����වට �යාග�න ෙවෙහෙසනවා. 

ෙබාෙහාමය� �ෂ�ජ සහ බැ���යා සාමා� 
ජලෙය� �නාශ ෙව�ෙ� නැහැ. ඒ �තර� 
ඈ ඉ�බා �ෙ� දැ�මහම ඇ�නෑෙ� ��වා 
වෙ� සාමා� ජලය සමහර ��ද්ර���ෙ� 
ව�ධනයට ෙහාඳ මා�ය�� ෙවනවා. 
ෙ� ����කරන වැඩවලට ����කාරක 
ෙයා�ග�ෙ� අ�න ඒ �ස�. 

ෙබාෙහාම ඉ�සර �ව� �� �න ජා�කෙයා 
තම�ෙ� ශ�රෙ� වෙ�ම අවට ප�සරෙ� 
����කම ගැන� �තරම ��ව�. ඉ�� 
� පැ�, ස�ව ෙත� වෙ� ෙ� ව�� ���ම 
����කාරක හ�ෙගන �ෙය�ෙ� එයාලා. �ක 
ජා�කෙයා සහ ෙරාම�ව�� ����කාරක 
��යට ��ධ ෙ� භා�තා කර� බවට සා�� 
�ෙයනවා. හැබැ� අ� අද භා�තා කරන 
රසාය�ක සංෙයාජන ස�ත ����කාරක 
ෙසායාග�ෙ� 19 වැ� �යවෙ�� �යල� 
සඳහ�.

ෙලාෙ� ජනගහණය වැ�ෙව�න ෙව�න ප�සර 
�ෂණය සහ වා� �ෂණය� වැ�ෙව�න ග�තා. 
ඒ �සා ����කාරක ෙහායාග�� ඒ කාෙලට 
වඩා දැ� අ� අවට ඉ�න ��ද්ර��� ප්රමාණය 
වැ�ෙවලා�. ඒ �සාම ����කාරකවලට 
�ෙයන ඉ��ම� වැ�ෙවලා �සක අ�ව� 
ෙවලා නැහැ. ඉ�� �වයං ��යාව� ��යට 
����කාරක ව�ග ��පය� හ�ග�න හැ� 
�යලා ෙද�න ��ෙ� ඒ �ස�.
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�තා 
ෙපා�න�ෙප�ම
�වයං ��යා 
පාඨමාලා උපෙ��කා

�ෙ�ෂ

�වයං ��යා
අ�ෙ�කය

�යවර 1

�යවර 2

(IPA), හ�ඩ්රජ� ෙපෙරා�ස��, ��ස��, 
ආසෘත ජලය එකට එක� කර ෙහා�� �ශ්ර 
කර�න.

�ග�ධ ෙත� �ශ්රකර ��� ෙබාත�වලට 
දම�න.

ෙකා�� �සා උඩට ආ යා�වා එ�ක 
��න� එකකට අතගහ�

අ���� දෑ� උපය�ෙ� ���� �ද� �යලා �යමන� 
�ෙයනවා. ඒ ��ව� වෙ� ��ර� පත�වල වැඩ 
කරන ක�ක�ව�ෙ� �ද�වල ����කම වෙ�ම 
අ�වල අ����කම� වැ��.

��ර� පත�වල වැඩ කරන උද�යට �� �� හැ�යට 
ව�ෙර� අතපය ෙසාදග�න බැ��. 1946 � අ�වල 
ගෑෙවන ��ර� නාසය, කට හරහා ශ�රගත�ම 
�සා ඇම�කාෙ� ��ර� ක�ක�ෙවා ෙබාෙහාමය� 
�ය�යා�. ක�ක�ව�ෙ� ෙ� ��අෙ�නාව කාෙගන 
ඉ�න බැ��� �වළ� ��යා. ඒ තම� ෙගා�� සහ 
ෙජ� ��ම�. මාස ගණන� ෙක�� ප��ෂණව�� 
ප�ෙ� ක�ක�ව�ට �ෂ�ක අ� ෙසා�ග�න ��ව� 
�යරය� ෙ� �වළ ��මාණය කරනවා. ෙ� �යන 
�වළට දෑ� ����කාරක ෙසායාගැ�ෙ� ෙගෟරවය 
��ෙව�ෙ� ඔ�න ඔෙහාම�. 

ඉ�සර ඉඳලම �ාපා�ක වශෙය� දෑ� ����කාරක 
��පාදනය �ණ� ෙම�වට ෙලා� ඉ��ම� ��ෙ� 
නැහැ. හැබැ� ෙකා��-19 වසංගතය� එ�ක හෑ�� 
සැ�ට�ස� ����ෙ� ප්රධාන අව�තාවය� බවට 
ප��ණා. දෑ� ����කාරක ෛවරසය පැ��ම 
වළ�ව�නට ෙහාඳම ක්රමෙ�දය� බව ෙසෟ� අංශ 
ප්රකාශ කළාට ප�ෙ� ෙලාකය �රාම දෑ� ����කාරක 
අෙල�ය 400%�� ඉහළ ��� �ෙයනවා. ෙකා�� 
ෛවරසය තවම ඉවර නැහැ. ෛවරසය අවසාන �ණ� 
ස�පාර�ෂාව ෙව�ෙව� ඉ��ෙ��� ෙබාෙහාෙදනා 
සැ�ට�ස� භා�තා කර� �යලා මහාප�මාණ දෑ� 
ෙ���කාරක ��පාදක�� පවා මත පලකරලා 
�ෙයනවා. ඒ �තර� ෙනෙම� දෑ� ����කාරක 
�සා ෙ� ෙවනෙකාට උණ, ෙස�ප්ර��ාව, උදරාබාධ 
වෙ� ෙලඩ ෙරාග� 80%�� අ�ෙවලා�. ඉ�� �වයං 
��යාව� ��යට කරනවා න� ෙ�ක ෙහාඳ �ාපාරය�. 
අ�ක දෑ� ����කාරක 150ml� ��ය� 250-300ක 
�ලකට අෙල� කර�න ��ව�. අ���දක �තර 
කාලය� යනක� ක�ඉ�� ෙව�ෙන� නැහැ.

ෙ� සඳහා isopropyl alcohol (IPA) 75ml, හ�ඩ්රජ� 
ෙපෙරා�ස�� 4.17ml, ��ස�� 1.45ml, ආසෘත ජලය 
19.38ml, සග�ධ ෙත� �ං� 5-6� අව� ෙවනවා.

01දෑ�
����කාරක
(Hand Sanitizer)

සැ.� ෙ� සෑම අ�ද්ර��ම �ටෙකා�ෙ� බංගසාල ��ෙය� අ��ලට ලබාගත හැ��
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ට��ෙටා� සහ SLES �ය�ත 
බර �රාෙගන එකට �ශ්ර 
කරලා �� උ� ද්රාවණය� 
ලැෙබනක� �ශ්ර කර�න. 
මැනග�� ජලෙය� හ� අඩ� 
ෙ� �ශ්රණයට �ලා පැහැ�� 
�යරය� එනක� �ශ්ර කර�න. 

�තරම ���වලට �රාවරණය ෙවන �සා වාහනයක පෘ�ඨ මත 
��, ���, බැ���යා, �ෂ�ජ වෙ� ෙ� පහ�ෙව�ම �ෙඳනවා. 
ඉ�� වාහෙ� ක�පැවැ�මට වෙ�ම වාහනය භා�තා කරන 
ෙකනාෙ� ක�පැවැ�මට� වාහනය ����ව �යාග�න එක 
වැදග�.

දැ� අ� භා�තා කරන ප�නෙ� න�න වාහන ෙහායාග�ෙ� 
1886��.  �� දව�වල වාහන ෙසාදලා �ෙය�ෙ� ���� ජලෙය�. 
1914� තම� වාහන ���� කර�න වාහන ෙ���කාරක ��පාදනය 
කරලා �ෙය�ෙ�. 

ඉ�� වාහන ෙ���කාරක �ය�ෙන� �වයං ��යාව� ��යට 
කර�න ෙහාඳ ��පාදනය�. හැබැ� වාහන ෙ���කාරක 
��පාදනෙ�� සැල�ය �� ක�� ��පය�ම �ෙයනවා. 
කා�ය�ෂමව �� සහ ෙත� ඉව� ��ෙ� හැ�යාව, වාහනෙ� 
��තවලට සහ ���වලට හා�කර ෙනා�ම, ෙහා�� ෙපණ නැ�ම, 
ෙහා�� ෙසා�හැ�ෙ� හැ�යාව සහ ෙසා�හැ�ෙම� ප� පැ�ල� 
ර�ත �ම.

ෙ� �යන ක��වලට අ��ල වාහන ෙ���කාරකය� හදන හැ� 
තම� අ� �යලා ෙද�ෙ�.

ෙ���කාරක 100ml සඳහා LABSA (����කාරක) 2.5ml, SLES 
(ෙත� ඉව� ��මට) 10ml, NP (ට��ෙටා�) 1.5ml, ෙසා�ය� 
හ�ෙඩ්රා�ස�� 0.36ml, ෙසා�ය� ෙබ�ෙසාඒ� 0.4ml, �� 2.2g, 
ජලය 82.93ml, ව�ණක 0.01ml, �වඳ 0.1ml අව� ෙවනවා. 
��ෙකා�ව ෙ��ල ��ෙය� ෙ� ෙ�ව� අ�වට �ල� ග�න ��ව�.

�ෙ�ෂ �වයං ��යා අ�ෙ�කය

වාහනය� නැත� ෙමාෙකා
හැ�ෙවා� �ෙයන අයට ��ණග�න බැ�යැ!

02වාහන 
ෙ���කාරක
(Car washing liquid)

දැ� LABSA , ෙසා�ය� හ�ෙඩ්රා�ස�� සහ ෙසා�ය� ෙබ�ෙසාඒ� 
එක� කර�න.

ෙ� හැම අ�ද්ර��ම එක� කර�න ක�� �ශ්රණය �ශ්ර කර�න. 
ප�ෙ� ජලය එක� කර�න. උ� ද්රාවණය� ලැෙබනක� �� 
එක�කර �ශ්ර කර�න. අවසානෙ�� ව�ණක සහ �වඳ �ශ්ර 
කර�න. අවසානෙ�� ලැෙබන ද්රාවණය ෙපණ ඉව� ෙවන�� 
පැය 5-6� �ය�න. අවසාන ද්රාවණය පැහැ�� උ� ද්රාවණය� 
ෙව�න ඕෙ� (pH අගය 7). ප�ෙ� ෙ� ද්රාවණය ෙබාත� කර�න. 
කා� ෙවා� 500ml ෙබාතලය� ��ය� 400-500කට වෙ� 
�දලකට අෙල� කර�න ��ව�.

�යවර 2

�යවර 1

wfka udj fydaokak
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�යවර 1

�යවර 2

මැනග� ජලෙය� බාගය� භාජනයකට 
�ග�න. LABSA සහ ඇෙමා�ය� 
හ�ෙඩ්රා�ස�� එකට �ශ්ර කර�න.

ඉ�� ජලය ��ස�� එක� කරලා �ශ්ර 
කර�න. Butyl Glycol �ශ්ර කරලා 
අවසානෙ�� ව�ණ එක� කර ෙබාත� 
කර�න. 

03 ���
����කාරක
(Glass Cleaner)

ෙබාෙහාම ඉ�සර කාෙ� ��� ෙගව�වල ජෙන�වල ��� 
��ෙ� නැහැ�. ��ධ කඩ�� ව�ගව�� තම� ජෙන� 
ආවරණය කරලා �ෙය�ෙ�. ෙගව�වලට ��� ජෙන� සහ 
��� පෘ�ඨ එ�කා� කර�න අර� �ෙය�ෙ� 20 වැ� 
�යවෙ� ඉඳලා. 

��� පෘ�ඨවල ඇෙලන�� බව �සා ෙ� මත ��, �ෂ�ජ 
සහ බැ���යා ඉතාම පහ�ෙව� �ෙඳනවා. ඉ�� �ෙව�වලට 
��� පෘ�ඨ එක� කළාට ප�ෙ� �ෙරාපෙ� ෙගාඩ� ද�ව� 
කැ�ස, ෙස�ප්ර��ාව වෙ� අස�පව�� ෙපෙළ�න ග�ත�. 
ඊට �ස�ම� වශෙය� 1933� ��ෙඩ�� �යන ආයතනය 
��� ����කාරක ෙලාකයට හ��වා ��න�.

එ� ඉඳලා ෙගාඩ� උද�ය වාහනවල ���, එතෙකාට 
ෙගදරෙ�ෙ� ��� සහ ��� පෘ�ඨ ���� කර�න ෙ�වා �ල� 
ග�න �සා �වයං ��යාව� ෙලස ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයන 
��පාදනය�. ��� ����කාරකයක �� හා ෙත� ඉව� 
��ෙ� හැ�යාව, ��� පෘ�ඨෙ� ව�ණයට හා ��නයට හා� 
ෙනා�ම වෙ� ල�ෂණ ��ය ���. ෙ� ල�ෂණ ස�ත ප්ර��ගත 
��� ����කාරකය� හ�ග�න හැ� දැ� බල�.

����කාරක 100ml කට LABSA 5ml, Butyl Glycol 10ml, 
��ස�� 2ml, ෙසා�ය� ෙබ�ෙසාඒ� 0.2ml, ව�ණක 0.5ml, 
ඇෙමා�ය� හ�ෙඩ්රා�ස�� 1.5ml, ජලය 83.25ml සපයා 
ග�න.

සැ.� ෙ� සෑම අ�ද්ර��ම �ටෙකා�ෙ� බංගසාල ��ෙය� අ��ලට ලබාගත හැ��

�ෙ�ෂ �වයං ��යා අ�ෙ�කය
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04 ට��
��න�

�යවර 1

�යවර 2

SLES සහ NP 10 උ� �යරය� වන ෙ� ව�රව�� බාගය� දමා 
�ය කරග�න. ප�ෙ� LABSA, ෙකා��� ෙසාඩා, TEA, ෙසා�ය� 
ෙබ�ෙසාඒ� සහ ඉ�� ව�ර ද එක� කරලා �නා� 15� �තර �ශ්ර 
කර�න. 

උ� ග�ය එනක� �� කලව� කර�න. �වඳ සහ ව�ණක එ� 
කර�න. ෙපණ අ�වන�� �යලා ෙබාත� කර�න. (�ලා��� බ�� 
භා�තා කර�න.) 

සැක�ම 
ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

�ට අ��� 4000කට ක�� ඊ���ෙ� �ව� �� උද�ය තම� 
���ම ට�� නැ�න� �ඟ� ගෙඩා� ෙලාෙකට හ��වා �ලා 
�ෙය�ෙ�. ට�� කැට ����ව �යා ෙනාග�ෙතා� වැෙ� ෙ�� 
නැහැ �යලා දැනග�� �සාෙදා ඒ උද�ය� ��, ව�ර, ෙත� 
ව�ග වෙ� ��ධ ෙ� භා�තා කරලා ට�� කැට ���� කළා�. 

�තරම අෙ� ක��වලට පෑෙගන �සා වැ��� ෙපා��යක පව�න 
බැ���යා වෙ� හාර�ය �ණයක බැ���යා ට�� මත �ෙඳනවා 
�යල� ෛව�ව� �ය�ෙ�. ඒ �සා දවසට පාර� ෙදපාර� 
හ� ����කාරක �ලා ට�� ෙපාෙළාව ���� කර�න ෙගාඩ� 
අය උන���. ඒ �සා ඉ�� ට�� ��න�වලට ඉතාම ෙහාඳ 
ඉ��ම� �ෙයන බව අ��ෙව� �ය�න අව� නැහැ. ඉ�� 
�වයං ��යාව� ��යට පට�ග�න ෙ�ක� ක�ම�. ���ම ට�� 
��න� 1L හදලා වැෙ� පට�ග�.

ජලය 87.7ml, SLES 50g, NP 10� 15g, LABSA 25g, ෙකා��� 
ෙසාඩා 1.6g, TEA 8g, �� 15g, ෙසා�ය� ෙබ�ෙසාඒ� 6g, �වඳ 
2g, ව�ණක 0.1g.

ඔ�� ෙව�න බැ� අයව
ම�� කර�

ෙ� හැම අ�ද්ර��ම බංගසාල ��ෙය� අ�වට �ල� 
ග�න ��ව�. ට�� ��න� 1L� ��ය� 1200-1500 
වෙ� �ලකට අෙල� කර�න� ��ව�.

(Tile Cleaner)

�ෙ�ෂ �වයං ��යා අ�ෙ�කය

සැ.� ෙ� සෑම අ�ද්ර��ම �ටෙකා�ෙ� බංගසාල ��ෙය� අ��ලට ලබාගත හැ��



172022 සැ�තැ�බ� 7 වන බ��

“මට සාමා� ෙපළ �ය�න අදහස� ආෙ� 
8 ප��ෙ� ඉ�නෙකාට. එතෙකාට මට වයස 
අ��� 13�. 2020 අ���ෙ� ෙකාෙරානා 
වසංගතය ආවෙ�. ඉ�� පාස� පැවැ��ෙ� 
නැ� �සා ෙගව�වල ඉඳ� ඔ�ල�� තම� 
හැමෙ�ම කෙ�. ප�ෙ� මං මෙ� අදහස ෙගදර 
අයට �යලා බැ�වා. අ�මා තා�තා අකමැ� 
�ෙ� නෑ. ඉ�� මං 8 ප��ෙ� ඉ�න ගම� 
එ� සාමා� ෙපළ �භාගය ��වා.”

ඒ ෙද�� සනහ� රණ�ංහ ය. ඔ� ප��ය 

වසෙ�� සාමා� ෙපළ �භාගයට �� 

වසර� ��ය� �භාගය �යා ඉහ��ම සම� 

� ද�ෙව�. එවකට ෙද��ට �ය අන�තාව 

තහ�� කර�නට �යා හැ���පත� ෙහා 

��ෙ� නැත. ප�ව ඔ� �භාගයට ��ණ� 

��ෙ� �ෙද� ගම� බලපත්රය� සකසා 

ග���.

“මට එවර සාමා� ෙපළට ඒ 6�, � 2�, � 
1� ග�න ��ව� �ණා. ප�ෙ� මට ��ණා 
ක��ම උස� ෙපළ �භාගය� �ය�න. ඒ 
ෙව��� මාස 5� වෙ� ෙක� කාලය� ��ෙ�. 
මං වා�ජ �ෂය ධාරාෙව� �භාගයට ලෑ�� 
�ෙ�. ඉ�ෙකාෙ� උස� ෙපළ ��ව� ෙලා� 
සහාය� ��නා. මං �ක� �ඩා කරනවා. ඉ�� 
ඒ කා�යබ�ල බව� එ�ක ඉ��ෙ�� අ�ාපන 
කට�� මගඇෙර� �යලා බය� ආවා. ඒක 
�ස� මං ක��ම උස� ෙපළ� �ය�න ��ෙ�.”

ප��ය උස� ෙපළ �භාගෙ� ප්ර�ඵල 

ෙග�� ඉ�� අ�ත�ජාලය ෙවත ��� 

ෙක��. ඒ අ�ව ෙද�� වා�ජ අංශෙය� 

උස� ෙපළ �භාගය සම� � ��ෙ� 

� සාමා�ථ 3� ලබාග���. ඒ �ාපාර 

අ�යනයට, ���කරණයට සහ ආ��ක 

��ාවටය. මාවරම��ය නැණම� රාජ�ය 

��ාලෙ� ��ෙව� වන ෙද��ට සරස� 

වර� ලබාගැ�මට තර� එම ප්ර�ඵලය 

ප්රමාණව�ය.

“ෙකාෙරානා කාෙ� ෙද�� �තා �ං� ෙයාජනාව� 
කළා. ඒ එයාෙ� තා�තට. ඒ ෙයාජනාව තම� 
තා�ෙ� මං සාමා� ෙපළ �භාගය ක�� 
�ය�නද �යලා. මහ�තයා අකමැ� �ෙ� නෑ. 
මම� ��� ��ෙ� නෑ. අ��ෙ� එයා �භාගය 
�යලා ඉහ��ම සම� �ණා. අ�ට� ��ම 
��ණා. ප�ෙ� ෙමයා ආෙයම� ඇ�� අෙප� 
ඇ�වා මං උස� ෙපළ� ක��ම �ය�නද 

�යලා. අ� ��වා ෙමයාට ��වාසය� �ෙයන 
�සාෙ� ෙමෙහම අහ�ෙ� �යලා. ඉ�� අ� 
කැම� �ණා. �ය�න ස��� �තා උස� ෙපළ� 
ඉහ��ම පා��ණා.”

ඒ ස�ට ෙද��ෙ� අ�මාටය. ඇය ම�කා 

රණ�ංහ�. කඩවත පහළ ඉ��ෙගාඩ ප�ං� 

ෙද��, ද�ව� �ෙදෙන� ��න ප�ෙ� 

වැ�මලාය. ඔ� සාමා� ෙපළ, උස� ෙපළ 

පමණ� ෙනාව ���වයද ල�� 173� 

ලබාෙගන ඉහ��ම සම� � බව� ඇය 

‘ධර�’ට පැව�ෙ�.

“ෙද�� �ය�ෙ� �ක� ෙවන� ද�ෙව�. 
එයා ෙගාඩා� ෙ�ව� ගැන උන���. එෙහම 
ද�ෙවා ලංකාෙ� ඕනතර� ඉ�නවා. හැම 
ෙදම��ෙය�ම ඒ වෙ� ද�ව�ෙ� �සලතා 
හැ�යා අ�රෙගන එයාලට ශ��ය� ෙව�න 
ඕන. බෙල� ෙ�ව� කරවන එක න� කර�නම 
ෙහාඳ නෑ. ෙද��ෙ� තා�තා �ණ� ��ම 
ෙවලාවක �තාට බලපෑ� කර�න �ෙ� නෑ. එයා 
කෙ� �තාෙ� කැමැ�තට ඉඩ �ලා ඒ ෙව�ෙව� 
අව� ශ��ය එයාට �� එක තම�.”

ෙද��ෙ� මව �යා ෙදෙදනාම පාස� 

��ව��ය. ඒ �සාම එ� වා�යද ද�වාට 

ඉෙ�ම ලැ��. ෙ� අතරවාරෙ� ෙද�� උස� 

ෙපළ ෙව�ෙව� මහ�� � ආකාරය ගැන 

ඔ�ෙ� මව ෙමෙ� පැව�වාය.

“�තා ��ම අමතර ප��යකට �ෙ� නෑ. එයා 
උස� ෙපළ �යනවා �ය� ගම� ඉ�ෙකාෙ� 
උස� ෙපළ ��ව� ��ෙදනා එයා ෙව�ෙව� 
කැප�ණා. ඒ �ය�ෙ� අමතර ෙවලාව� 
�ෙගන අ�ළ පාඩ� ස���ණෙය�ම ඉවර 
කළා. ඉ�� ෙමෙහම ප්ර�ඵලය� ලැ�� එක 
ගැන ස���. තව මහ�� �ණා න� ‘ඒ’ �න� 
පවා ග�න ��ණා. හැබැ� ෙ� ප්ර�ඵලෙය� 
කැ�ප� ය�න ��ව�. එයාට ඕන ��ය 
හ�ර�න. එකම ප්ර�ෙ� �ෙය�ෙ� ඒ �ෂයට 
අ��� 18� ෙවනක� රජෙ� ෙහා ෙපෟ�ග�ක 
��ව��ාලයකට ළම� ඇ�ළ� කරග�ෙ� 
නෑෙ�. ඒ� අ� උ�සාහ කරනවා. දැ� එයාෙ� 
එකම �නය ෙවලා �ෙය�ෙ� වයස අ��� 
19� ෙවනෙකාට උපා�ය� ස���ණ කර�න.”

ෙද��ෙ� මව එෙ� �ය�ෙ� තම වැ�ම� 

ද�වා ගැන ඉමහ� ආඩ�බරෙය�. ඒ 

ආඩ�බරය සාධරණය. ම�ද වසරකට ෙමරට 

ද�ව� ල�ෂ ගණන� උස� ෙපළ �ය�. ඒ 

අත�� �භාගය සම�ෙව�නට හැෙමාටම 

වාසනාව ලැෙබ�ෙ�ද නැත. ඇර� සම� � 

ද�ව�ෙග�� සරස� වර� �� ��දහසකට 

පමණය. එවැ� ප��මක �ං� ෙද��ෙ� ෙ� 

හප�කම ගැන ආඩ�බර ෙනා� ��ය හැ�ද? 

අප අවසානෙ� හැ�ෙ�  ෙද�� ෙදසටය. 

ඒ ඔ�ෙ� අනාගතය ඔ�ෙ� වචනව��ම 

ඇ�මටය.

“අ�මා �ය�ෙ� ඇ�ත. මට ඕන උපා�ය 
ස���ණ කරලා ��ඥෙය� ෙව�න. ඒ එ�කම 
�ක� �ඩාවට ��ක�වය �ලා ජා�ක �ක� 
ක�ඩායමට �ඩා කර�න ආස�.”

�ව� එ�.ෙසන�ර�න

ෙද��ෙ� මව සහ �යා

�ක� වලට �යන ආදෙ� �සා
�තා ක��ම උස�ෙපළ ��වා

ෙද�� සනහ� රණ�ංහ



පුනරුත්ථාපනය වන තරුණියන්ට ඇඟලුම් 

ක්ෂේත්ර්ේ ලබථාදුන පුහුණුව පිළිබඳව හථා 

රැකියථා තතතවය පිළිබඳව කපිතථාන ජයනි 

්ේරත්ගේ අත්දැකීම් ඉකුත සති්ේදී සඳහන 

ක්ෙමි. කපිතථාන ජයනි ්ේරත සමඟ 

ඇඟලුම් ක්ෂේත්ර්ේ රථාජකථාරිය සඳහථා ගිය 

අ්නක නිලධථාරිනිය වන්න ්ම්ජර් නයනථා 

නථානථායකකථාර ය. ඇය ල් අත්දැකීම් ‘ධරණී’්ට 

්ම්ලස විසතර කෙථාය.

“මට ළමයි 120ක් භාරදුන්ා. මේ ළමයින 
වැඩ කමේ ම�ෝමාගම ‘ලිනක් ඇපරල්’ කිය් 
කරමාන්තශාලාමේ. මේ කරමාන්තශාලාව 
විමේෂයි. එකම මගාඩ්ැගිල්මල් ම�ල් කීපයක 
්තමයි කරමාන්තශාලාව, ්වා්තැන, කාරයාල 
මේරම තිබුමේ. ඒ නිසා ළමයිනට බේවල 
මකාම�වත් යන් වුමේ ්ැ�ැ. රේසාව කර් 
එක ප�සු වුණා. ආරක්ෂාවත් ලැබුණා. අමේ 
රාජකාරියත් ප�සු වුණා. ඒ වමේම ආය්ත්ය 
ගැ්ත් විමේෂමයනම සඳ�න කරන් ඕ්. 
ඒ ආය්ත්ය මාත් එක්ක ගිය ළමයි ගැ් 
විමේෂමයනම සලකලා බැලුවා. කෑම වුණත් 
ම�ාඳට දුන්ා. කරමාන්තශාලාව අයිති මක්ාත් 
එයාමේ දරු පවුල සමඟ පදිංචි මවලා හිටිමය 
කරමාන්තශාලා භූමිමේමයි. අයිති මක්ාට ්තරුණ 
දුමවක් හිටියා. ඒ දුවත් සම�ර මවලාවට මාත් 
එක්ක ගිය ළමයි එක්ක කාලය ග්ත කළා. මේ වමේ 
මේවල් නිසා ළමයි මගාඩක් කැමැත්ම්තන ්තමයි 
එ්තැ් වැඩ කමේ.”

්හෝමථාගම ඇඟලුම් කර්මථානතශථාලථාව්ට 

ගිය පුනරුත්ථාපන වන හි්ටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. 

සථාමථාජිකථාවන් අ්නක කර්මථානතශථාලථා ්වත 

ගිය තරුණියන මුහුණදුන ගදැ්ටලුව්ට මුහුණ 

දුනනථාය. එම ගදැ්ටලුව වූ්ේ රූප සම්පතතිය හථා 

ඇඳුම පිළිබඳ ගදැ්ටලුවයි. ඒ පිළිබඳව් ්ම්ජර් 

නයනථා නථානථායකකථාර ්ම්ස විසතර කෙථාය.

“අපි යේද ඒ ආය්ත්මේ වැඩ කරපු ළමයි අවුරුදු 
ගාණක් වායු සමීකරණය කරපු ශාලාමේ වැඩ 
කරපු නිසා ශරීරය අේවට නිරාවරණය මවලා 
තිබුමේ අඩුමවන. ඒ වමේම ඒ ළමයිනමේ පදිංචි 
ප්රමේශත් ම�ාඳ මේශගුණයක් තිබුණු ප්රමේශ. ඒ 
නිසා ඒ ළමයි පැ�ැපත්ව හිටියා. මාත් එක්ක ගිය 
ළමයි අවුරුදු ගණන කැලෑවල ජීවි්තය ග්ත කරපු 
අය. ඒ වමේම ්තමයි එයාලමේ ජීවි්ත කාලයම 
ග්ත කරලා තිබුමේ මුලතිේ, කිලිම්ාච්චි වමේ 
ශුෂක මේශගුණයක් තිමබ් ප්රමේශවල. ඒ නිසා 
වේනියාමවන ගිය ළමයිනුයි, සිං�ල ළමයිනුයි 
එකට ඉේද මව්ස ම�ාඳට මේ්වා. වේනියාමේ 
ඉඳලා ගිය ළමයි 120 අ්තර හිටියා මසල්වරුණි 
කියලා ළමමයක්. මේලවරුණි එල්.ටී.ටී.ඊ. එමක් 
ඉේද හිටපු බිංකරමේ කිනිතුල්මලෝ ඉඳලා මේ 

ළමයමේ ශරීරය පුරාම කිනිතුල්මලෝ කාලා ඒකට 
ප්රතිකාර ලැබිලා ්ැ�ැ. ඒ නිසා ඇඟ පුරාම තිත් 
තිත් වමේ කැළැල් තිබුණා. ඒ නිසා මසල්වරුණි 
දවසක් මා ළඟට ඇවිත් කිය්වා,

‘මැඩේ මමේ ඇමේ තිමය් කැළල් නිසා සිං�ල 
ළමයි අ්තරට ගිහින ඉන් ලැජජයි වමේ’ කියලා.

‘ඔය 
කැළැල් මැකිලා යන් ඕ්්තරේ ක්රීේ වරග 
තිමය්වා, ඒවා ගෑවම ඔය කැළැල් නිකේම 
මැකිලා යාවි’ කියලා මම එයාමේ හි්ත �ැදුවා.”

පුනරුත්ථාපනය වන තරුණියන ඇඟලුම් 

කර්මථානතශථාලථා ්වත ්යථාමුකර තිබු්ේ 

ඔවුන්ගේ වසරක පුනරුත්ථාපන කථාලය අවසන 

වීම්ට මථාස 3-4ක පමණ කථාලයක තිබියදීය. එම 

නිසථා පුනරුත්ථාපන වන තරුණියන සමථාජගත 

(නි්හස) කිරීම්ට කථාලය ෙං්වමින තිබිණි.

“මේ ළමයිනව අපට ලැබිලා තිබුමේ අධිකරණ 
නිමයෝගයකින වසරක කාලයක් සඳ�ා. ඒ නිසා 
වසරකට වඩා එක දවසක්වත් ළමයිනව තියාගන් 
බැ�ැ. ඒ නිසා අමාත්ිංශමයන පණිවිඩයක් ලැබුණා 
ළමයිනව නිද�ේ කරන් අවශ්යයි වේනියාවට 
යන් සූදා්ේ මවන් කියලා. ඒ මවේද අපි ඇවිත් 
මාස 03ක කාලයක් ඉවර මවලා තිබුමේ. ළමයිනුත් 
දගටම ඉන් කැමැත්ම්තන හිටිමේ. ඒත් නීතියට 
අනුව අපි යන් සූදා්ේ වුණා. ළමයිනට කෑමබීම, 
වවද්ය ප�සුකේ ආදී සයලුම ප�සුකේ ලැබුණු 
නිසා එයාලමේ වැටුප අරමග් තිබුමණ ්ැ�ැ. ඒ 
නිසා මාස තු්කම වැටුප එකසැමරම ලැබුණා. ඒ 
දවේවල ඒක මලාකු මුදලක්.

‘මැඩේ අපිට මෂාපින යන් ඕ්.’

‘වේනියාවට ගියාම ඔයාලව නිද�ේ කර්වමන. 
ඊටපේමේ නිද�මේ මෂාපින කරන් පුළුවනමන’ 
කියලා මම කීවා.

‘්ැ�ැ මැඩේ ම�රගම, නුමේමගාඩ, කිරිබත්මගාඩ 
ම�ාඳ මරද කඩ තිමය්වා’ කියලා මරද කඩ 
කීපයක ්ේ කීවා. ඒ අ්තර ්තව ළමමයක් කිය්වා,

‘ම�රගම පමුණුමේ ලාමබට මරද තිමය්වා මනද?’ 
කියලා.

‘ඔය විේ්තර මකාම�නද දැ්ගත්මත්?’ කියලා 
අ�ේද එයාලා කීවා සිං�ල ළමයිනමගන කියලා. 
එ්තමකාට ්තමයි දැ්ගත්මත් මේ ළමයි ඉන්කේ 
කරලා තිමයනමන ඒ ආය්ත්මේ වැඩ කරපු සිං�ල 
ළමයිනමගන ඇඳුේ ගන් ්තැන, ලාමබට තිමය් 
්තැන, ආමල්ප් වරග, සුවඳ විලවුන වරග විේ්තර 
අ�ගන් එකයි කරලා තිමයනමන කියලා. �ැබැයි 
මේ ළමයි 120ක් එළියට එක්කරමග් ගිහින සාේපු 
සවාරි එක්කරමග් ය් එක අපට ප්රේ්යක්. 
මමාකද නිද�ේ කර්කේ ආරක්ෂාව, වගකීම 
තිබුමේ අපි භාරමේ. අපි රාජකාරිමේ හිටිමේ 
මදතුනමද්යි. ළමමයක්ට ප්රේ්යක් වුමණාත් 
වග කියන් ඕ් අපි. ළමයිනමේ ආශාව ඉෂට 
කරන්ත් ඕ්. ඒ නිසා අමාත්ිංශමේ නිලධාරීන 
එක්ක ක්තා කරලා මදහිවල ‘ම්ෝලිමිට්’ මවළඳසැල 
එක දවසක පැය කීපයකට අමේ ළමයිනට පමණක් 
මවන කරගත්්තා. එම�ම කරන් වුමේ මදමළ 
ළමයිනට ගැලමප් ඇඳුේ ගන් පිටමකාටුමේ 
තිමය් ව්ාපාරික ආය්ත්යකට යන් �දේදී 
ළමයි කිේවා,

‘මැඩේ සිං�ල ළමයි අඳි් ඇඳුේ ්තමයි අපට 
ගන් ඕ්’ කියලා.”

සූදානම් කරගත පරිදි ්්හිවල පිහිටි ්වෙඳ 

ආයතනය්ට ්හෝමථාගම සි්ට කදැඳවථා්ගන යනු 

ලදැබිණ. එම ආයතනය එම අවස්ථා්ේදී ්සසු 

පථාරි්�ෝගිකයන සඳහථා වසථා ් මථා තිබිණි. ඒ නිසථා 

එම ආයතනය තුෙ හිටි්ේ පුනරුත්ථාපනය 

වන ගදැහදැනු ෙමුන 120 පමණි. නමුත ෙමුන 120 

ඇතුළුවීමත සමඟ ඔවුන ්පථාරකමින ඇඳුම්, 

ආ්ල්පන, පථාවහන ්තෝරනන්ට වූ්ේ එය 

යු්පිටියක බව්ට පත කරමිනි. 

“ළමයි ඔයාලට ඇති්තරේ මරදපිළි මේ කමේ 
තිමය්වා. පිට කවුරුත් එනමන ්ැ�ැ. ඔයාලටම 
්තමයි මේ මරද. ඒ නිසා කලබල කරනමන ්ැතිව 
මරදපිළි ම්තෝරාගන්.”

්ම්ජර් නයනථා නථානථායකකථාර්ට කෑගසථා 

කියනන්ට සිදුවූවථාය.

“මේ ළමයි මගාඩක් ගත්මත් මඩනිේ කලිසේ, ටී 
ෂරට්, සායවල්, බලවුේ, ආමල්ප් වරග වමේ 
මේවල්. ඒ මවළඳ ආය්ත්මයන විමේෂ වට්ටමකුත් 
දුන්ා. මකාම�ාම�රි මකාළඹ ඉඳලා ළමයි ටික 
ආපහු වේනියාවට එේද මලාකු මව්සක් තිබුණා. 
යේද ළමයි ඔක්මකාමලා වමේ ගිමේ මදමළ අය 
අඳි් සල්වාර ඇඳුම ඇඳමග්. �ැබැයි මකාළඹ 
ඉඳන ආපහු එේදී ආමේ මඩනිේ කලිසේ, සාය, ටී 
ෂරට් එම�ම ඇඳමග්. සම�ර ළමයි ලිේේටික් 
(ම්තාල් ආමල්ප්) එම�මත් ගාලා තිබුණා.” 

්ක්ස නමුත ්කථාෙඹ්ට ගිය තරුණියන ආපසු 

වේනියථා්ේ පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානය ්වත 

පදැමි්ණන වි්ට එහි සිටි නිලධථාරීන්ට පවථා 

හඳුනථාගත ්නථාහදැකි තරම්ට රූපය, ඇඳුම් 

පදැෙඳුම් ්මනම හදැසිරීම ්වනස වී තිබුණි.

රජය විසින පුනරුත්ථාපන වන තරුණියන 

සඳහථා ලබථාදුන ඇඟලුම් පුහුණුව පසුක්ලක 

උතු්ර් සංවර්ධන ක්ටයුතුවලදී මහත 

පිටුවහලක විය. 2010 වස්රන පසුව මුලතිේ 

හථා කිළි්නථාච්චි ප්ර්ේශවල ජථාත්යනතර සමථාගම් 

හිමිකථාරීතවය ්රණ ඇඟලුම් කර්මථානතශථාලථා 

කිහිපයක ස්ථාපිත කරනු ලදැබුණි. එහිදී එම 

ආයතනවල ආරම්�ක ්සවිකථාවන වූ්ේ 

ඇඟලුම් පුහුණුව ලදැබූ ්මම තරුණියනය. 

ඇතදැම් තරුණියන අ් වනවි්ට විධථායක මට්ටම 

්කවථා උසසවීම් ලබථා ඇත.

ස්ත් ප්රියන්ත

18 2022 සැේ්තැේබර 7 ව් බදාදා

එල්.ටී.ටී.ඊ. සිංවිධා්යට සේබනධව සට පු්රුත්්ාප්ය වූ කතුනමේ සුඛි්ත මුද්ත ජීවි්ත ක්තා මපළ - 25 වැනි  මකාටස

කිනිතුල්මලා කාපු කැළැල් 
මේ් නිසා සිං�ල ළමයි 
අ්තරට යන් බෑ

ළමයි ටික ආපහු වේනියාවට 
එේද මලාකු මව්සක් තිබුණා. 
යේද ළමයි ඔක්මකාමලා වමේ 

ගිමේ මදමළ අය අඳි් සල්වාර 
ඇඳුම ඇඳමග්. �ැබැයි 

මකාළඹ ඉඳන ආපහු එේදී ආමේ 
මඩනිේ කලිසේ, සාය, ටී ෂරට් 

එම�ම ඇඳමග්. සම�ර ළමයි 
ලිේේටික් එම�මත් ගාලා තිබුණා
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ර��කා �යනෙ�

����ට ��ධාකාරෙ� ��කා පව�. ව�රට,  උ� 

තැ�වලට, ඇතැ� ස��ට ආ� ��ධ ෙ�ට �යවන 

තැනැ�ත� ඕනෑතර�ය. එෙහ� ෙ� ��කා ඇ�ෙ� 

����ට පමණද? එෙ� ෙනාෙ�. ඇතැ� ෙ� ඉ��ෙ� 

��යට ප�වන අ� ඇ��ද ෙව�. �ය�මට ශ�ර 

ප්රමාණය අ�ළම නැත. මහාචා�ය අෙශාක දංෙගා�ලට 

එවැ� �ය��ල� ඕනෑතර� හ� � �ෙ�. 

ෙ� කතාව එවැ� �ය���යක ගැනය. එ�ට ඇෙ� 

වයස අ��� �හ� පමණ �ය. ෙමම ඇ��න �තර 

ෙය�� රාජාකා�ය� ��ණ. ඒ, කැලෑ එ���ම�. 

��යාෙ�� ඕනෑම අෙය� ඕනෑම ෙ�ලාවක 

ෙරාගාබාධවලට ල��ම ���ය හැ�ය. ඇයටද වර� 

��ණ�මට ���ෙ� එවැ�නකට�. ඇෙ� වැල�ට 

ප්රෙ�ශෙ� ඉ��ම� ඇ��ය. ඊට ප්ර�කාර ලබා�ය 

��ෙ�. එ�සා අ� ��ක� මහාචා�ය දංෙගා�ල 

ඇම�ය. ඒ අ�ව, මහාචා�යවරයා ඇ��න ෙවත �ෙ� 

�� ප්ර�කාර ලබා�මට�. 

අ� ��ක�ෙ� ��තරය පමණ� සලකා ඖෂධ �යම 

කළ ෙනාහැ�ය. ඒ සඳහා ෙරා�යා ප��ෂා කළ ��ය. 

එබැ�� මහාචා�ය දංෙගා�ල ඇ��න ෙවත �ෙ�ය. 

ෙ��තර �ය පම�� ප්ර�කාර �මට හැ� ෙනාෙ�. 

ෙරා�යාද ඊට එකඟ �ය ��ය. එෙහ� ෙ� ෙරා�යා 

තරම� �ර�� පාටය. එ�ෙකා �ය�. නැ�න� 

ෙවදැ�රා ගැන ක��� ෙහා පැව� �සාව� අසා �ය 

හැ�ය. ෙ��ව �ම� �වද ෛව�වරයාට ස��ඛ 

�මට ඇෙ� ��� ��නම� නැත. ෛව�වරයා 

ළංෙව�. ෙරා�යා ඈ�ෙව�. �� ෙලස�� තමා 

�ප�ශ ��මට ෙවදැ��ට ඉඩ ෙනා�මට ඈ �ර ෙලස 

අ�ට� කර ��යාය. එ�සාමෙදා තමා බැඳ ඇ� ගස 

වටා කැර�ෙම� ඈ මහාචා�ය දංෙගා�ල ප්ර��ෙ�ප 

කර�නට �වාය. ��ප වතාව�ම ඈ ෙවත ළං�මට 

මහාචා�යවරයා දැ� උ�සාහය අසා�ථක �ය. ෙමාන 

ආකාරය��ව� ඈ ෙවත ළඟා�මට ඉඩ� නැත. පැය 

කාල� පමණ වනෙත� ඒ සඳහා මහාචා�ය දංෙගා�ල 

ෙනාෙය� උ�සාහය� දැ�ය. එෙහ� ඇ��න 

�� ෙලසක� ඒවාට අවනත ෙනා�වාය. ඈ එකම 

අ��ඨානය�� ��ව ෛව�වරයා මග හැ�යාය.  

�ය� උ�සාහය� ��ථ �ෙම� අන��ව මහාචා�ය 

දංෙගා�ල ���ම අ� ��යාට දැ�� ��ෙ�ය. ඒ, 

ෙවන� ��� �ක�පය� ෙනාමැ� බැ��. ඇ��නෙ� 

අකමැ�ත ගැන දැනග� වහාම ��ක�ට ෙ��ව 

��ප� �ය. ඇ��න ගෙ�කමට හැ�ණ එ�ය�. 

ඈ ක�ස� අ�න මහ��ට ��� මනාපය� නැත. 

��ක� ඒ බව මහාචා�යවරයාට දැ�� ��ෙ�ය. 

කළ ��ත පැහැ��ය. තමාට සරම� ලබාෙදන ෙලස 

මහාචා�ය දංෙගා�ල අ� ��යාෙග� ඉ��ය. එය ලද 

වහාම ක�සම ෙව�වට සරම ඇඳග� මහාචා�යවරයා 

ඇ��න ෙවත �ෙ�ය. දැ� ඇෙ� ��� �ෙරාධය� 

නැත. මහාචා�ය දංෙගා�ල කෙලක �ට හ�නන 

��ෙර� ගානය. ෙරාග ���චය ��වාට� වඩා 

පහ�ෙව� ��මට ඉඩ ලැ�ණ. ඇය ෛශ�ක�මයකට 

ල�කළ �� බවද මහාචා�යවරයාට ෙප� �ෙ�ය. 

එ�සා �වවන ෙත� අව�ථා ��පයක�ම ඈ ෙවත 

යාමට ඔ�ට ���ය. ඒ සෑම ගම� වාරයකම තහන� 

වචනය �ෙ� ක�සම�. ෙරා� ඇ��න ෙවත යන සෑම 

�නකම සරම� �ෙගන යාම මහාචා�ය දංෙගා�ල �� 

ෙලස අමතක ෙනාකෙ�ය. 

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

ෙ��තර මහ�තයාට 
ක�සම ගලවෙගන එ�නැ� 
ඇ��න� �යලා 

w,s
l;d
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“ඔයා අර නැෙව� �වා�වකට ආව 
ෙකෙන�ද?”

“නැහැ... මම ඒ නැෙ� වැඩ කරනවා.”

“ෙබා� �ය�න එපා... ගෑ��ට ��ව�ද  
නැ�වල වැඩ කර�න..? ඔයා ඒ නැෙ� 
කැ�ට�ෙ� ��ඳ ෙ�ද?”

“නැහැ... මම තම� ඒ නැෙ� කැ�ට�...”

ඇම�කාෙ� පළ� නා�ක ක�තා�ව�ය 

ෙ�� මැ��� කැ��යා� ෙවරළ�රෙ� 

ඇ���� ඉ�දැ�� ��ණ��� 

���ම� ගැන ඇෙ� ඉ��ටග්රෑ� 

��ෙ� සටහ� කරලා ��ෙ� ෙ� 

��යට�. මහ �ශාල නැ�වල වැඩ 

කරන ගම� ෙලාෙ� �රා යන එක 

ගෑ��ට කර�න ��ව� වැඩ� 

�යලා සමහ��ට ��වාස කර�න� 

අමා��.

ඒ අ��වාසය �සාෙදා අදට� 

ෙලාෙකටම ඉ�ෙ� ෙවළඳ නා�ක 

ක�තා�ව�ය� නවෙදෙන� �තර�. 

ෙලාකෙ� ෙවන� රටවල වෙ�ම 

ලංකාෙව� ����ට සාෙ��ෂව 

ෙවන� නා�ක තන�� දරණ 

කා�තාව� ප්රමාණය ඉතා අවම�. 

අද ‘ධර�’ කවරය සරසන ෙසා�� 

�ව�ය� ෙ� ��ෙ�� ��ස අත�� 

අෙය�. ඇය ෙවළඳ නා�ක කැෙඩ� 

ත��ලා ප�රණ.

“අ�� අය ෙනාකරන ෙදය� කර�න මට 
ෙලා� �නය� ��බා. මම ට්රැව� කර�න 
එෙහම� කැම��. ඉ�� ඔය කාරණා 
ෙදක �සා තම� නැවක වැඩ කර�න 
ඕෙ� �යන අදහස මෙ� �තට ආෙ�.”

කතාෙ� ඉ�සරහට ය�න ක�� ෙවළඳ 

නා�ක කැෙඩ�ව�ය� ෙව�න ඇය 

සැ�� ���ක� ගැන අහ�න ��ෙ� 

��ය �යවන අයට� ඒ කාරණාව 

වැදග� ෙව� �යලා ��� �ස�.

“මම ඉෙගනග�ෙ� ග�පහ ර�නාව� 
බා�කා ��ාලෙය�. උස� ෙපළට 
ඉං�ෙ�� තා�ෂණය හැදෑ�වා. ප�ෙ� 
ෙවළඳ හා නා�ක කට�� අමා�ාංශය 
යටෙ� පව�වන Mercmarine 
Training  ආයතනෙ� ෙවළඳ නා�ක 
��� පාඨමාලාෙ� පළ�  අ�යර 
ස���ණ කළා. පළ� අ�යර ස���ණ 
කළාට ප�ෙ� අ�ට ෙවළඳ නා�ක 
කැෙඩ�ව� ��යට නැ� න��න 
��ව�.”

අ.ෙපා.ස. උස� ෙපළ ��ාව, ග�තය, 

තා�ෂණය යන �ෂයධාරාව�� 

�ශය� ෙදක� සම� අ��� 24ට 

අ� ඕනම ෙකෙන�ට ෙ� පාඨමාලාව 

හ�ර�න ��ව��.

*නැ� නැ�ගම මාස ගාණ� ��ද මැද 

ඉ�න ඕනෙ�. ඒ �සා ෙ� වෘ��ෙ� 

��ත අවධානම� �ෙයනවා ෙ�ද?

“මම ෙ� වෘ��ය ෙතාරග�නවට 
අ�ම� තා�ත�  ෙපා�ඩ�ව� කැම� 
�ෙ� නැහැ. නැ�වල ඉ�න එක ෙලා� 
අවධානම� �යලා එයාල� �ල� 
බය�ණා. ��ෙද� අන�� වළ�වග�න 
වෙ�ම ��ත ආර�ෂාව ගැන බලාග�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �යන එක� හැම නා�ක 
සාමා�කෙය�ටම උග�වනවා. ඒ 
�සාම දැ� නා�ක අන�� ෙව�ෙනම 
නැ�තර�.”

ඊළඟට අ� ඇෙග� අහලා බැ�ෙ� 

නැෙ�� ඇයට පැවෙරන වග�� 

ගැන�.

“සාමා�ෙය� අ� නැවක මාස 
6-9� අතර කාලය� ඉ�නවා. 
ඔය කාෙල� නැ� බඳ ප��ෂාව 
සහ නඩ�� කට�� හ�හැ� 
��ධෙවනවද �යලා ෙහායාබැ�ම 
තම� නා�ක කැෙඩ�ව��ට 
පැවෙරන වග��. ෙ� තන�ෙර� 
ප�ෙ� තව� ඉහළට තන�� 
ම�ට� හතර� �ෙයනවා. ඒ 
එ�ෙනකට පැවෙරන වග�� 
ෙවන�.”

���ම නැ� න��� 

ඇතැ��ට � ��, 

ෙහා� �� එෙහම 

හැෙද�නව�. හැබැ� ඒ 

ෙ�ව� කළමනාකරණය 

කරග�න� ඔ�� 

ඉෙගනෙගන �ෙයනවා. 

අ�ක ෙගාඩ�ෙ� 

හැම තා�ෂණය�ම 

නැ�වල� �ෙයන 

�සා ඕනම ෙමාෙහාතක 

ප�ෙ� අය එ�ක 

කතාබහ කර�න ��ව� 

බව� ඇය ��වා.

“ෙවළඳ නා�කෙයා ��යට ෙගාඩ� 
ෙවලාවට අ� වැඩ කර�ෙ� �ෙ��ය 
නැ�වල. ඒ �සා ඉ�� අ�ට ෙගව�ෙන� 
ෙඩාල�ව��.”

ෙවළඳ නා�ක කැෙඩ�ව�� ��යට එක 

නැ� නැ�ම�� ඔ�� රටට සැල�ය 

�� ෙඩාල� ප්රමාණය� උපයා ෙදනවා. 

ප්රධාන නා�ක ක�තා�වරෙය�ට 

මසකට උපය�න ��ව� උප�ම �දල 

ෙඩාල� 10,000� �තර ෙවනවා�. ඒ 

ෙකාෙහාම �ණ� ෙ� �යකය�වය 

ෙව�ෙව� ඔ��ට �� ඇග�ම� 

ෙනාලැෙබන බව� ෙනා�යා බැහැ.

“මම ෙතාරග�� ෙ� පාර ගැන මම 
හ� ආඩ�බර�. නැ�වල වැඩ කරනවා 
��වම ෙගාඩ� අයට ��ම�. සමහ� 
මට දැ� කතා කර�ෙන� ‘කැ�ට�’ 
�යල�. හැබැ� ලංකාෙව� තාම නා�ක 
ක�තා�ව�ය� ��ෙවලා නැහැ. ඉ�� 
කව�හ� දවසක කැ�ට� ෙකෙන� 
ෙවලා ලංකාෙ� නම ෙලාෙකට ෙග�යන 
එක� මෙ� එකම බලාෙපාෙරා��ව.”

ඇෙ� බලාෙපාෙරා�� අපට 

�යන ගම� ‘ධර�’ �යවන ඔබට 

බලාෙපාෙරා��ව� 

ෙද�න� ඇය 

අමතක කෙ� නැහැ.

“ෙගාඩ� ත��ෙයා 
ෙමෙහම ෙදය� 
�ෙයනවා �යලා 
ද�ෙ� නැහැ. 
නැ�ත� ස�බ�ධ 
ෙව�ෙ� ෙකාෙහාමද 
�යලා ද�ෙ� 
නැහැ. ගෘහ 
ෙ�වයට ෙහා අ� 
ප�යට වැඩග�න 
��යාවලට ෙයෟවන 
කාෙ� නා�� 
කර�ෙ� නැ�ව 

ෙ� වෙ� ෙ�කට 
ෙයා�ෙව�න. ඒකට 

මම ��ව ��තර� 
ෙකෙන�ට උපකාරෙව� 
�යලා �තනවා. අ�ක 
ෙ� වෙ� ෙ�ව� 
����ට ��ව� �ණාට 
අ�ට බැහැ� �යලා න�  
ෙකා�ම ෙවලාවකව� 
�ත�න එපා. ඒ අයට 
��ව� න� ඇ� අ�ට 

බැ� �යලා �තලා 
ඉ�සරහටම ය�න 
බල�න.”

සමහ� මට
දැ�� කතා කර�ෙන

‘කැ�ට�’ �යලා

කවරෙ� කතාව

ෙවළඳ නා�ක කැෙඩ�

ත��ලා ප�රණ
තා�ෂණය යන �ෂයධාරාව�� 

�ශය� ෙදක� සම� අ��� 24ට 

අ� ඕනම ෙකෙන�ට ෙ� පාඨමාලාව 

හ�ර�න ��ව��.

*නැ� නැ�ගම මාස ගාණ� ��ද මැද 

ඉ�න ඕනෙ�. ඒ �සා ෙ� වෘ��ෙ� 

��ත අවධානම� �ෙයනවා ෙ�ද?

“මම ෙ� වෘ��ය ෙතාරග�නවට 
අ�ම� තා�ත�  ෙපා�ඩ�ව� කැම� 
�ෙ� නැහැ. නැ�වල ඉ�න එක ෙලා� 
අවධානම� �යලා එයාල� �ල� 
බය�ණා. ��ෙද� අන�� වළ�වග�න 
වෙ�ම ��ත ආර�ෂාව ගැන බලාග�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �යන එක� හැම නා�ක 
සාමා�කෙය�ටම උග�වනවා. ඒ 
�සාම දැ� නා�ක අන�� ෙව�ෙනම 
නැ�තර�.”

ඊළඟට අ� ඇෙග� අහලා බැ�ෙ� 

නැෙ�� ඇයට පැවෙරන වග�� 

ගැන�.

“සාමා�ෙය� අ� නැවක මාස 
6-9� අතර කාලය� ඉ�නවා. 
ඔය කාෙල� නැ� බඳ ප��ෂාව 
සහ නඩ�� කට�� හ�හැ� 
��ධෙවනවද �යලා ෙහායාබැ�ම 
තම� නා�ක කැෙඩ�ව��ට 
පැවෙරන වග��. ෙ� තන�ෙර� 
ප�ෙ� තව� ඉහළට තන�� 
ම�ට� හතර� �ෙයනවා. ඒ 
එ�ෙනකට පැවෙරන වග�� 
ෙවන�.”

���ම නැ� න��� 

ඇතැ��ට � ��, 

ෙහා� �� එෙහම 

හැෙද�නව�. හැබැ� ඒ 

ෙ�ව� කළමනාකරණය 

කරග�න� ඔ�� 

ඉෙගනෙගන �ෙයනවා. 

අ�ක ෙගාඩ�ෙ� 

හැම තා�ෂණය�ම 

නැ�වල� �ෙයන 

�සා ඕනම ෙමාෙහාතක 

ප�ෙ� අය එ�ක 

කතාබහ කර�න ��ව� 

බව� ඇය ��වා.

“ෙවළඳ නා�කෙයා ��යට ෙගාඩ� 
ෙවලාවට අ� වැඩ කර�ෙ� �ෙ��ය 
නැ�වල. ඒ �සා ඉ�� අ�ට ෙගව�ෙන� 
ෙඩාල�ව��.”

නැ� නැ�ම�� ඔ�� රටට සැල�ය 

�� ෙඩාල� ප්රමාණය� උපයා ෙදනවා. 

ප්රධාන නා�ක ක�තා�වරෙය�ට 

මසකට උපය�න ��ව� උප�ම �දල 

ෙඩාල� 10,000� �තර ෙවනවා�. ඒ 

ෙකාෙහාම �ණ� ෙ� �යකය�වය 

ෙව�ෙව� ඔ��ට �� ඇග�ම� 

ෙනාලැෙබන බව� ෙනා�යා බැහැ.

“මම ෙතාරග�� ෙ� පාර ගැන මම 
හ� ආඩ�බර�. නැ�වල වැඩ කරනවා 
��වම ෙගාඩ� අයට ��ම�. සමහ� 
මට දැ� කතා කර�ෙන� ‘කැ�ට�’ 
�යල�. හැබැ� ලංකාෙව� තාම නා�ක 
ක�තා�ව�ය� ��ෙවලා නැහැ. ඉ�� 
කව�හ� දවසක කැ�ට� ෙකෙන� 
ෙවලා ලංකාෙ� නම ෙලාෙකට ෙග�යන 
එක� මෙ� එකම බලාෙපාෙරා��ව.”

ඇෙ� බලාෙපාෙරා�� අපට 

�යන ගම� ‘ධර�’ �යවන ඔබට 

අමතක කෙ� නැහැ.

“ෙගාඩ� ත��ෙයා 
ෙමෙහම ෙදය� 

ෙ� වෙ� ෙ�කට 
ෙයා�ෙව�න. ඒකට 

මම ��ව ��තර� 
ෙකෙන�ට උපකාරෙව� 
�යලා �තනවා. අ�ක 
ෙ� වෙ� ෙ�ව� 
����ට ��ව� �ණාට 
අ�ට බැහැ� �යලා න�  
ෙකා�ම ෙවලාවකව� 
�ත�න එපා. ඒ අයට 
��ව� න� ඇ� අ�ට 

බැ� �යලා �තලා 
ඉ�සරහටම ය�න 
බල�න.”

ලංකාෙව� තාම 
නා�ක ක�තා�ව�ය� 

��ෙවලා නැහැ. 
ඉ�� කව�හ� 
දවසක කැ�ට� 
ෙකෙන� ෙවලා 
ලංකාෙ� නම 

ෙලාෙකට ෙග�යන 
එක� මෙ� එකම 
බලාෙපාෙරා��ව

ෙවළඳ නා�කෙයා 
��යට ෙගාඩ� 
ෙවලාවට අ� 
වැඩ කර�ෙ� 

�ෙ��ය නැ�වල. 
ඒ �සා ඉ�� 

අ�ට ෙගව�ෙන� 
ෙඩාල�ව��

ෙස�ව�� ෙහ��ආර�� 
ඡායා�ප - 

ජග� නානාය�කාර



212022 සැ�තැ�බ� 7 වන බ��

,xld f,day l¾udka; wdh;kfha mqyqKq 
fiajlhl= f,i fiajhg .sh pkaøisß 
fmf¾rdg tys jir fol ;=klg jvd 
ld,hla fiajh lsÍug wjia:dj ,enqfKa 
ke;' ,xld f,day l¾udka; wdh;kh 
jid oeóu;a iu. /lshdfjka bj;a 
ùug isÿjqKq pkaøisßf.a ld,h bkslaì;s 
f.ù.sfha idiamdka uqÜá jeks we¨ñkshï 
NdKav ksIamdokh lrkq ,nk l=vd 
l¾udka; wdh;kj, ojfia l=,shg 
fiajh lrñks' todfõ, msßuid  .kakg 
neß fidÉpï mählg ;ekska ;ekg 
udre fjñka jir .Kkla f.jqKq 
Ôú;hg kej;Sfï ;s; ;eìh hq;= ld,h 
t<U we;ehs pkaøisßg f;arefka ojiska 
oji f,dl= uy;ajk ;u tlu mq;= f.a 
fyg oji wog jvd iY%Sl tlla njg 
m;a lsÍfï j.lSu jvjvd;a is;g ;Èka 
oefkkakg .;a miqh' 

nKavdr.u" w¿fndauq,af,a" wrelaf.dv 
mdf¾ uo ÿrla f.jd bÈßhg hk wmg 
ksjqvdj mdr yuqfõ" tys wxl 164 iS- 2 
ork ;ek msysá Chance & Son 
Products hkq úúO j¾.fha Lamp 
Shade ksmojkq ,nk l=vd l¾udka; 
Yd,djls' ish oEf;a úßfhka iy oeä 
fjfyi uykaishlska Ôú;fha 
id¾:l;ajh fidhd hk wUqieñ hqj,la 
fï jHdmdrfha moku nj;a Tjqkaf.a  
oyäh lÿ¿j, Yla;sh jHdmdrh i;= 
udkj m%d.aOkh nj;a ta  ms<snoj úuik 
wmg ksyv niska lshdmdkakdla jeksh'

‘‘wms fuf;la f.õj Ôjk rgdfjka 
ñ§fï f,dl= jqjukdjla uf.a ysf;a 

ld,hla ;siafia meje;=Kd' ug wjYH 
jqKd ;eka ;ekaj, jev lrk tl 
kj;a;,d uu okak oEf;a l¾udka;fhka 
uf.au jHdmdrhla mgka .kak' tfyu 
ys;,d 2012 wjqreoafoa uu Lamp Shade 
ksIamdokh lsÍfï uQ,sl wruqK ysf;a 
;shdf.k tajd ksIamdokh lrkak wjYH 
h ueIska tlla yokak mgka .;a;d'
wjqreÿ .dKla hlv tlal we¨ñkshï 
tlal TÜgq jqKq Ôúf;a uu ,nmq 
w;aoelSï fndfyduhs' tl mdrla 
oelafld;a ´kEu hka;% iQ;%hla yokak 
mq¿jka yelshdjla ug ;sfhkjd' ta 
oialu mdúÉÑ lr,d uf.au w;ska 
jHdmdrh i|yd wjYH jk uQ,sl 
hka;%iQ;% uuu yod .;a;d'

jHdmdr wdrïN lrkak wuqøjH  .kak 
uqo,a ´k jqKq fj,dfõ ;uhs wms f,dl=u 
wlr;eínhlg uqyqK ÿkafka' ta i|yd 
ms<shula fydh fydhd bkakfldg ;uhs 

wmsg HNB 
FINANCE 
iud.u .ek 
oek.kak 
,enqfKa' HNB 
FINANCE 
iud.fuka 
Èßh Kh 
uqo,la .kak 
wmsg f,dl= 
uykaishla 
fjkak ´k jqfKa keye'

‘‘HNB FINANCE Èßh— Kh uqo, ,nd 
.ekSfï ld¾hfha§ Tyqg iyh jkafka 
o¾Ysld fkdaksia uy;añh' weh pkaøisß 
uy;df.a wdorŒh ìß| h'fï wef.a 
y~ '''

‘‘wms jf.a mqxÑ jHdmdßlhkag Khla 
.kak uQ,H wdh;khlg .shdu uqyqK 
fokak fjk .eg¿ fndfyduhs''' ta jf.a 
.eg¨j,ska f;dr j b;d u myiqfjka 
ug wjYH fj,djg wjYH Kh uqo, 
,nd .ekSug HNB FINANCE iud.u 
yq.lau msgqjy,la jqKd' jHdmdrhla 
lrk uf.a ñ;=ßhlf.a oekqj;alsÍu u; 
uu uq,skau HNB FINANCE nKavdr.u 
YdLdjg .syska wfma  jHdmdrh ms<snoj 
lsh,d Kh uqo,la b,a¨ï l<d' jHdmdrh 
wdrïN lrkak uq,skau uu HNB 
FINANCE iud.fuka remsh,a mkia 
odyl Kh uqo,la .;a;d''' bkamiafi 
jHdmdßl wjYH;djka j,g wkqj jßka 
jr úúO m%udKhkaf.ka re ,laI my 
olajd Kh uqo,a ,nd .kak ug mq¿jka 

jqKd' ta yeu wjia:djl§u HNB 
FINANCE iud.fï uy;a;=re wfma 
l¾udka; Yd,djg weú,a,d jHdmdrh 
ms<sn| fidhd n,,d wjYH Kh uqo, 
,nd fokak lghq;= lf<a wfma jHdmdrh 
id¾:l jkq oelSfï wjxl Wjukdj 
is;a;=< ordf.k nj fï fj,dfõ§ 
úfYaIfhka lshkak ´fk'

‘‘l¾udka; Yd,d" fydag,a j,g jf.au 
ksjdi ioyd;a Ndú;d lrk úúO 
m%udKhkaf.ka hq;a Lamp Shade wms 
fï fjkfldg ksmojkjd' wfma ksIamdok 
uq,a ld,fh wms fnodyeÍfha mdkÿr" 
.d,a," ud;r" l¿;r jf.a m%foaYj, 
ú;rhs''' ta;a wo fjkfldg ,xldj 
mqrdu wfma ksIamdok fnod yeÍfï 

yelshdjla wmsg ;sfhkjd''' fï 
fjkfldg wmsg ;%Sú,a folla ;sfhkjd' 
ta ;%Sù,a fol Wmfhda.S lrf.k ;uhs 
wms NdKav fnod yeÍï lrkafk;a ''' 
uq,skau uu hs ìß|hs tl;=fj,d wdrïN 
lrmq wfma jHdmdrfha wo fjkfldg 
idudðlfhda mia fofkla bkakjd ''' uf.a 
mq;d;a oeka fï jHdmdrh;a tlal 
iïnkaOhs ''' uq,ska tl ueIsulska wdrïN 
lrmq wfma jevm<g wo fjkfldg 
ueIska ;=kla tl;= fj,d'

ta fiaru yeÿfõ uuuhs''' ta ksid fmrg 

jeä ksIamdokhla oeka wmsg lrkak 
mq¿jka ''' uq,ska .;a;= Kh uqo,a j,g 
wu;rj  HNB FINANCE iud.fï 
,laI mfya Kh uqo,a fomdrlau wrf.k 
;sfhkjd''' fï Kh uqo, f.j,d 
bjrfj,d jHdmdr i|yd w¨;ska 
f,dßhla .kak;a uf.a 
n,dfmdfrd;a;=jla ;sfhkjd'''

fï i|yd HNB FINANCE ,Sisx 
myiqlu wmg WmldÍ fõhehs 
n,dfmdfrd;a;= fjkjd' 

pkaøisß f.a oEia ;=< oe,afjk 
n,dfmdfrd;a;=fõ iyka t<s §ma;su;ah''' 
w¾:dkaú;h"''' tys wdf,dalh Tyqf.a 
mjq,g fiau ;j;a l=gqïnhka lSmhlgu 
jvd;a meyeÿ,a wkd.;hlg fmru. t<s 
o,ajkafkah'

igyk  -  uxcq, m%Nd;a fyÜáwdrÉÑ
PdhdrEm - úfkdaoa khkm%sh

Tnf.a jHdmdßl wjYH;djka i|yd 
wu;kak 0112024848 wxlhg' ke;fyd;a 
HNB FINANCE wmf.a uQ,H fiajdjka 
ms<sn|j Tn leu;s NdIdjlska jeäÿr úsia;r 
oek.ekSug www.hnbfinance.lk wmf.a
fjí wvúhg msúfikak'

;u oE;ska ;ekQ 
ueIsfuka 

wmkhk ;;ajfha 
,Eïma fIaâ yok

pkaøisß,df.a 
Èßh l;dj'''

මාසික අධ්ාපනික පුවතපත පපළකම

විශේෂ ඇනවුම් සඳහා විමසනන 076 2568348

අපේ පුුංචි දූලා පුතාලට දැන් පපර පාසපේ පටන් ශිෂ්යතවය දකවාම 
හරිම පිළිපවළට ඉපෙන ෙන්න

ලියාපදිංචි ශපරපාසල් සඳහා විශේෂ වට්ටම්

අකුරු කරනන්ට 
අලුතිනම 
පාසල්ට පිය නැගූ 

අතශපාත තබන 
ශපර පාසල් 
ශපාඩිතතන්ට පිංචි දූලා පතාල්ට

ශිෂ්යතවය 
ශලශහසිශයන 

ජයගනන

අලුත්ම 
කලාපයන් 
සැප්ැම්බර් 01දා සිට
වෙවෙඳ  වපාවේ

3කිරණවසර
2022 සැප්

ැම්බර්
1කාණ

්ඩයහ
තවැනි

කලාප
ය

ශිෂ්යත
වමාසි

කපුවත
ප්

ලසසන
පින්තූර



කකාළය
ක්

ශිෂ්යත
වයට

පුරුදුක
වන්න

ප්රශනප
ත්ර

කෙකක්

පරිසර


ක්රියාකා
රකම

         
 

QRකක
ෝඩ්එක



සකකෑන්
කර

කමර්බ
න්පෙ

අහන්න
 

ෙැන්
අහන්න



ර්බන්ප
ෙ

ලසලසලසසසසසනන
පින්තූරපින්තූරපින්තූරපින්තූර
කාකාකාකාළයක්ළයක්ළයක්ළයක්ළයක්ළයක්

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රකමම

         

කකෝඩ්කෝඩ්ක
එක

කෑන් කර

ර්බන් ප
ෙ

න්න

ැන්ැන්
අහඅහඅහන්න

න්නන්න
්බ්බ්බන්න් පපපෙෙ

රන් රඹුටන් ගස් දෙකයි

වලි කුකුළන් පස් දෙනයි

උන්දග කදේ ද�ොත්තමයි

�ලන්න හරි ලස්්සනයි

කැත්තක් අරදගන වත්තට යනදකොට

දපතද්තක් ඉඳදගන කජු කනවො

ලන්සි පැටවු මුහුදු යන්න

නැවක් හෙනවො - ්තක දොන් නැවක් හෙනවො

තුන් තුඹ දගඩි තුනයි තුනයි

තිත්ත කැකිරි දෙකයි දෙකයි

තුන් තුඹ දගඩි තුනට කපන්

තිත්ත කැකිරි දෙකට කපන්

ර්බන්ප
ෙ

මිලරු
.

120/-

්කෑගි
කෙකන

න

ප්රකේලික
ා
4කිරණවසර

2022  සැප්ැම්බර්  1 කාණ්ඩය හතවැනි කලාපය   කිරණකිරණකිරණකිරණකිරණකිරණනි කලාපය   
නි කලාපය   
නි කලාපය   
නි කලාපය   
නි කලාපය   
නි කලාපය   

ශිෂ්යතව මාසික පුවතප්  

ශිෂ්යතවයට

පපරහුරු 

ප්රශ්න පත්ර

සිිංහල ගණි්ය 

පරිසරය  ඉිංග්රිසි 

පෙමළ පා්ඩම

පින්තූර පිටු

පුිංචි අපප 

චිත්ර - රච්නා

කිරණකිරණකිරණකිරණකිරණකිරණ
ිංග්රිසි 

්ඩම

පින්තූර පිටු

්නා
චිත්ර - රච

මිල රු. 

120/-

පම ෙැන් 

අහන්්න 

ළමා ගී්යක්

ගෙවතගතෙන්

පුංචි අපිටත

පුංචි ඉඩක්

මිල රු. 

120/-

5
වසර

සිංහල - ගණිතය 

පරිසරය දෙමළ 

ඉිං�ස පාඩම් 

ඇතුළු  විදේෂාිංග 

රැසක් සමඟින්

ශිෂ්යතවයට 

ඉලක්්ක 
ප්රේ්න පතතර 

හතරක්......

තෑගි ලැදේන 

ප්රදේලි්කාවක්....

්ක්නට ඇදහ්න 

ගීතයක්

ග ග 

යාළුවනේ... 

සිටවමු අපිත් අදම 

පුංචි පැළයක් ගානේ

රැක බලාගමු පණ වානේ

නෙට එයා මෙ රුකක් වී

හුසම නේවි ජීවිතයට අනේ 

කිරණ

සැප්ැම්බර් 17 ල�ෝක රුක් ල�ෝපණ දිනයයි

2022   සැපතැම්ෙර් 1 ්කාණඩය  හතවැනි ්කලාපය   

ශිෂ්යතව මාස්ක පුවතපත  

දැ��ම�



22 2022 සැ�තැ�බ� 7 වන බ��

අ�ෂාෙ� උප��නය ෙය� ��ෙ� 

ෙග�� �� 31 වැ��ය. � ෙ�ළෙ� පට� 

උප��න �බපැ�� �ම� නැ� තර� 

ඇයට ලැ�ෙ�ය. �බපැ�� අතෙ� 

ෙගෙවන දවෙ� ව�නා �යන උප��න 

��ණද ෙනාලැ�ණා ෙනාෙ�. දවෙස� පැය 

�පය� ෙගෙව�� ඇය ද�නා හ�නන චාපා 

නං�ෙග�ද ඇම�ම� ආෙ�ය.

“ඇ�තටම මං ��ෙ� චාපා නං� කතා 
කර�ෙ� ෙ���� එෙක� දැකලා, මෙ� 
උප��ෙ�ට �බ පත�න �යලා. 

ඒ� එයා උප��නය� ගැන ෙනෙ� කතා 
කෙ�. ෙකා� එක ග�ත ගම� ��ෙ� ‘අ�ෙක 
බල�නෙකා, ඊෙය � ක�ද ම�� ��ම �� 
බ� පැ�ෙය� අෙ� ෙ���ව ළඟට ෙගන� 
�ලා. හ�යට ඇ� ඇරල� නෑ. ෙමාක�ද 
අ�ෙක කර�ෙන?’ �යලා. එකපාරට මට 
�ක ��ණා ඒක ඇ�වම. ඒ� එ�කම 
මට ��ණා අද මෙග උප��ෙ� දවෙ� 
කර�න ��ව�න� ෙහාඳම ෙ� තම� එයාට 
ආදර�ය ෙහවණ� ෙවන එක �යලා. ඒ 
��� මං අෙ� අ�යට කතා කරලා ��තෙ� 
��වා. ෙමාකද අෙ� අ�යා මට� වඩා පාෙ� 
ස���ට අ�ක�පා කරන, කෑම�ම ෙදන, 
ෙබෙහ� කරන ෙකෙන� �සා. ඒ ෙවලාෙව 
අ�යා ��ෙය ෙත� ෙපා�මක. එයා ඇ�ෙව 
බ� පැ�යව අර� එ�ෙන ෙකාෙහාමද �යලා. 
ඉ�� මං චාපා නං�ට කතා කරලා ��වා 
බ� පැ�යව මං හද�න ග�න�, ෙකාෙහාමද 
ෙ��ෙන �යලා. එයා ��වා එයාෙග අ�මා 
ඇ�� ඉ�ෙන, අ�මා ඇරලව�න මහ�තයා 
එනවා, එයා අෙ� එව�න� �යලා. චාපා 
නං�ෙග අ�මෙග ෙගදර �ෙය�ෙ� අෙ� 
ෙගදර ඉ�සරහා. ඒ ෙගා�ෙලා� එ�ක එ� 
ඒ බ� පැ�යා අෙ� ෙගදර ආවා. මං එයාව 
අතට ග�තම ��ම �ක� දැ�ෙ�. බාෙගට 
ඇ� ඇ�ලා, හ�යටම අ�ත උප� �� ෙබාන 
ද�ෙව� වෙ�.”

අ�ෂාෙ� උප��නය � නැවත උප� ඒ බ� 

පැටවාට ඔ��ෙග� ලැ�� නම ‘චා�’ ය. 

චා�ට අ�� � ම� උ��ම, ෙසෙනහස 

උප�මෙය� අ�ෂාෙ� ප�ෙල� ලැ�ෙ�ය. 

ඒ� ම��� ෙව�වට ෙද�නට ���ෙ� 

ෙවළඳෙපාෙළ� �ල� ග� එ���ය.

“මෙ� ර�සාෙ� හැ�යට ෙගාඩ� ෙවලාවට 
ෙගදර ��ණ එක චා�ට වාසනාව� �ණා. 
එයා �ං�ම පැ�ෙය� �සා �� ��වම පැය 
ෙදක හමාර�� වෙ� ආෙය බඩ�� ෙවනවා. 
ඉ�� ආෙය �� ��නම ��ග�නවා. �ට� 
ඒ වෙ�. මම ෙගද�� එ�යට �යාම අ�මා 
තමා ඒ වැඩ කර�ෙ�. අ�යා හ���ෙ� හ� 
ෙගදර ��ෙයා� අ�ය� ඔය රාජකා�ය කළා. 
ඇ�තම ��ෙවා� එයා ෙගදර ඉ�න �� 

බෙබ� �යලා �තාෙගන තම� අ� අ�� ඒ 
වැඩ �ෙ�. දැ� න� ඉ�� �ක� �තර බ� 
කනවා. ෙස�ල� කරනවා. ඇ�තටම එයා �ක 
�ක ෙලා� ෙවනවා ද�න එක පහද�න බැ� 

ස�ට�.”

අ�ෂා රණ�ංහෙ� �ෙ� ස�� ෙව�ෙව� 

ෙලා� ඉඩ� ෙව�� ��ණ� ඇය� 

වග�� ස�ත වෘ��යක �යැෙල��ය�. 

�පවා�� �ෙ��කාවක සහ �ව�ප� 

කලාෙ���යක ෙලස කට�� කරන 

අ�ෂාෙ� �ෙ� ෙ� තරමට ස��� 

ෙකෙර� ආදරය� ඇ��ෙ� අද ඊෙ� 

පට� ෙනාෙ�. ඇය �ං�ම කාෙ� පට� 

ස�� ගැන හදවෙ� ඒ ඉඩ ෙව��ෙ� ඇෙ� 

�යා �සාය.

“මෙ� තා�තා ස���ට ෙගාඩ� 
ආදෙ� කර� ෙකෙන�. අ� ඉ�සර 
��ෙය ප්රධාන පාරට ���ව. මට 
මතක� ඉ�සර උෙ� ෙව�� පාර අ�නට 
�� පැට� ෙගන� �ලා �ෙයනවා. ඒ 
හැෙමාෙගම නවාතැන �ෙ� අෙ� ෙගදර. ඒ 
කාෙ� �ෙසා දහය පහෙළාව ඉඳලා �ෙයනවා. 
ඒ කාෙ� ඔය �ෙසා අ�ය�, මම� ෙබ�ෙගන 
න� �ග�නවා. නාවලා ඕ��ෙලා� �ලා 
�යාග�නවා.”

අ�ෂා බ�ල�ට ෙ�ම �ස�ට� අදට� 

ආදරය කර�. ෙ� �නවල ඇෙ� �වෙ� 

�� �රතෙල� නැත� ළඟ� වන��ම ඈ 

ළඟ �� �රත��ද ��ෙදෙන� ��යහ. ඒ 

���, �� සහ ��ෙ� ය. 

“�� අ�ට ලැ�ෙණ මෙ� කා�යාෙ� ප�� 
�යලා ම�� ෙකෙන�ෙග�. එයා ප��ය� 
ව�ගෙ� �ෙස�. හ�ම ල�සන�. ඒ වෙ�ම 
හ�ම �ලෑ�. එයා අෙ�� 12 වැ�� අ��ද� 
�ණා. ��ව� හැමතැනකම ෙහ�වට ��ම 
ෙතාර�ර� ලැ�ෙණ නෑ. ඇ���න ෙනා�යට 
තා�ෙප උඩ එෙහම ඉ�නවෙ�. ල�සන 
�ෙස� �සා ක��හ� අරෙගන ය�න ඇ�. 

එ� අ��� දවෙස අ� ��බ�ව� හැ�ෙව 
නෑ. අදට� �ෙතනවා �� ෙකාෙ�හ� 
ඉඳලා ෙගදර එ� �යලා. ��ද�, ��ෙට� 
ෙද�නම ග�ෙත පාෙර�. ෙකා� ගැ��ච 
ඇ�� වෙ� පැට�. එයාලා එ�ක තව 
පැට� ��ෙදෙන� ��යා. ඒ ෙගා�ල� 
�ව��ෙ� නෑ. ෙමයාලව ඉ�� �� ෙපාව 
ෙපාව අමා�ෙව� ෙලා� කරග�තා. 
ෙබාල ෙග� වෙ� ල�සනට හැ�ණට එයාලට 
අ� ළඟ ඉ�න වාසනාව නැ� �ණා. ෙද�නම 
ව�ග� ෙලඩ සහ උණ� ෙ��ෙව� නැ� 
�ණා. ඒ �ෙයාෙ� ක�පනය තාම �ෙයන 

�සා තවම� අ�� �� සාමා�කෙය� ෙගදර 
ෙගනාෙව නෑ. තවම� ෙ� අයෙග මතක ෙගදර 
�ෙයනවා. දවසට ෙද��පාර� හ� එයාලෙග 
න� �යැෙවනවා.”

අ�ෂාෙ� ෙසාෙහා�රා ��ඥවරෙය�. 

�නපතා උසා� රාජකා�වලට යන ඔ�� 

සාමා� ��ෙ�� අ�ෂා ෙ�ම �ං� කාෙ� 

පට� තවම� ස���ට ආදෙ� �ම ඇයට 

හ�ය�. ෙගදර ස���ට ෙ�ම පාෙ� 

අසරණ ස���ට� ඔ�ෙ� ආදරය ෙබ� 

ය�ෙ�ය.  

“අ�ය� මම� හැම ඉ�දම ෙලා� බ� කෑම 
එක� හ�ෙගන �යගම ග්ර��� එක වෙ�ම 
ඉ�න බ� යා�ව�ට ක�න ෙදනවා. ඒක අ� 
පට�ග�ෙ� ෙකාෙරානා කාෙ�. අ�යා තම� 
��ෙ� ඒ කාෙ� ස�� බඩ��ෙන මැෙර�, 
අ� ��ව� ��යට ඒ ෙගා�ල�ට කෑම ෙද� 
�යලා. එ� පට�ග�ත කෑම �ම අදට� 
අ� කරනවා. අ�මා තම� හා� �ෙලා පහක 
�තර ඒ කෑම එක හදලා ෙද�ෙන. අ� උෙ� 
හය� �හ, හත ෙව�� ඒ ෙගා�ල�ෙග කෑම 
එක අර� ��� ෙදනවා. එ�චර උෙද� 
ය�ෙන ෙ��ව� ඇ�ව. ඒ ෙවලාවට කෑම 
ෙනාලැ�ෙණා� එයාලා උෙ� ෙව��ම කෑම 
ෙහායාෙගන මගට බ�නවා. ඉ�� ඔය 
කෑම ෙද�න ය�� ද�න අස�ප ස���ට 
ෙ�� කරන එක� අ�යා කරනවා. ෙලඩට 
ෙබෙහ� �ක� ඉ�ල�න, බඩ��නට බ� 
කට� ඉ�ල�න එයාලට කතා කර�න 
බෑෙන �යල� අ�යා �ය�ෙ�.”

ඒ අතෙ� පාෙ� �ය�නටම බැ� 

අස�පක�ෙව� ��ෙවා� ෙගදර 

ෙගෙන�නට� ඔ�� මැ�ව�ෙ� නැත. ඒ 

අ��� ෙගදර ෙගනැ�� ඔ��ෙ� ආදරය 

ක�ණාව මැද �ව�වන තව� බ�ල� 

ෙද�ෙන� අ�ෂලාෙ� ෙගදර වස�. ඒ �� 

සහ �ලැ� ය.

“ෙ� ෙ�� එෙ� තව ඉ�නවා ��� �යලා 
බ�ෙව�. එයාට දැ� ���ත අ��ක�ෙව� 
නෑ. දැ� අ��� දහ�න� �තර එයාට 
වයස�. ෙ�� එෙ� ෙබාෙහා ෙගව�ව�� 
එයාට සළකනවා. අෙ� ෙගදර බ�ෙවා 
�ක අ�යා නාවනෙකාට ���ව� අ�ලලා 
නාවනවා.” 

ෙකෙ�න�� අ�ෂා �ය�ෙ� තම�ෙ� 

��ෙ� ප�කළ හැම උප��නයකටම වඩා 

ෙ� උප��ෙ� ගැන ඇය ස�� වන බව�. ඒ 

චා�ට ��තය �� �සාය.

�යංකා නානාය�කාර

“ෙ� ෙ�� එෙ� තව 
ඉ�නවා ��� �යලා 
බ�ෙව�. එයාට දැ� 

���ත අ��ක�ෙව� නෑ. 
දැ� අ��� දහ�න� �තර 
එයාට වයස�. ෙ�� එෙ� 
ෙබාෙහා ෙගව�ව�� 

එයාට සළකනවා. 
අෙ� ෙගදර බ�ෙවා 

�ක අ�යා නාවනෙකාට 
���ව� අ�ලලා 

නාවනවා.”

අ�ෂා රණ�ංහෙ� �ෙ� ස�� ෙව�ෙව� 

ෙලා� ඉඩ� ෙව�� ��ණ� ඇය� 

වග�� ස�ත වෘ��යක �යැෙල��ය�. 

�පවා�� �ෙ��කාවක සහ �ව�ප� 

කලාෙ���යක ෙලස කට�� කරන 

අ�ෂාෙ� �ෙ� ෙ� තරමට ස��� 

ෙකෙර� ආදරය� ඇ��ෙ� අද ඊෙ� 

පට� ෙනාෙ�. ඇය �ං�ම කාෙ� පට� 

ස�� ගැන හදවෙ� ඒ ඉඩ ෙව��ෙ� ඇෙ� 

“මෙ� තා�තා ස���ට ෙගාඩ� 
ආදෙ� කර� ෙකෙන�. අ� ඉ�සර 
��ෙය ප්රධාන පාරට ���ව. මට 
මතක� ඉ�සර උෙ� ෙව�� පාර අ�නට 
�� පැට� ෙගන� �ලා �ෙයනවා. ඒ 
හැෙමාෙගම නවාතැන �ෙ� අෙ� ෙගදර. ඒ 
කාෙ� �ෙසා දහය පහෙළාව ඉඳලා �ෙයනවා. 
ඒ කාෙ� ඔය �ෙසා අ�ය�, මම� ෙබ�ෙගන 
න� �ග�නවා. නාවලා ඕ��ෙලා� �ලා 

අ�ෂා බ�ල�ට ෙ�ම �ස�ට� අදට� 

අ� ළඟ ඉ�න වාසනාව නැ� �ණා. ෙද�නම 
ව�ග� ෙලඩ සහ උණ� ෙ��ෙව� නැ� 
�ණා. ඒ �ෙයාෙ� ක�පනය තාම �ෙයන 

�සා තවම� අ�� �� සාමා�කෙය� ෙගදර 
ෙගනාෙව නෑ. තවම� ෙ� අයෙග මතක ෙගදර 
�ෙයනවා. දවසට ෙද��පාර� හ� එයාලෙග 
න� �යැෙවනවා.”

අ�ෂාෙ� ෙසාෙහා�රා ��ඥවරෙය�. 

�නපතා උසා� රාජකා�වලට යන ඔ�� 

සාමා� ��ෙ�� අ�ෂා ෙ�ම �ං� කාෙ� 

පට� තවම� ස���ට ආදෙ� �ම ඇයට 

හ�ය�. ෙගදර ස���ට ෙ�ම පාෙ� 

අසරණ ස���ට� ඔ�ෙ� ආදරය ෙබ� 

ය�ෙ�ය.  

“අ�ය� මම� හැම ඉ�දම ෙලා� බ� කෑම 
එක� හ�ෙගන �යගම ග්ර��� එක වෙ�ම 
ඉ�න බ� යා�ව�ට ක�න ෙදනවා. ඒක අ� 
පට�ග�ෙ� ෙකාෙරානා කාෙ�. අ�යා තම� 
��ෙ� ඒ කාෙ� ස�� බඩ��ෙන මැෙර�, 
අ� ��ව� ��යට ඒ ෙගා�ල�ට කෑම ෙද� 
�යලා. එ� පට�ග�ත කෑම �ම අදට� 
අ� කරනවා. අ�මා තම� හා� �ෙලා පහක 
�තර ඒ කෑම එක හදලා ෙද�ෙන. අ� උෙ� 
හය� �හ, හත ෙව�� ඒ ෙගා�ල�ෙග කෑම 
එක අර� ��� ෙදනවා. එ�චර උෙද� 
ය�ෙන ෙ��ව� ඇ�ව. ඒ ෙවලාවට කෑම 
ෙනාලැ�ෙණා� එයාලා උෙ� ෙව��ම කෑම 
ෙහායාෙගන මගට බ�නවා. ඉ�� ඔය 
කෑම ෙද�න ය�� ද�න අස�ප ස���ට 
ෙ�� කරන එක� අ�යා කරනවා. ෙලඩට 
ෙබෙහ� �ක� ඉ�ල�න, බඩ��නට බ� 
කට� ඉ�ල�න එයාලට කතා කර�න 

අස�පක�ෙව� ��ෙවා� ෙගදර 

ෙගෙන�නට� ඔ�� මැ�ව�ෙ� නැත. ඒ 

අ��� ෙගදර ෙගනැ�� ඔ��ෙ� ආදරය 

ක�ණාව මැද �ව�වන තව� බ�ල� 

ෙද�ෙන� අ�ෂලාෙ� ෙගදර වස�. ඒ �� 

සහ �ලැ� ය.

“ෙ� ෙ�� එෙ� තව ඉ�නවා ��� �යලා 

ඉ�නවා ��� �යලා 
බ�ෙව�. එයාට දැ� 

���ත අ��ක�ෙව� නෑ. 
දැ� අ��� දහ�න� �තර 
එයාට වයස�. ෙ�� එෙ� 

අ�ය� මම� හැම ඉ�දම 
ෙලා� බ� කෑම එක� 

හ�ෙගන �යගම ග්ර��� එක 
වෙ�ම ඉ�න බ� යා�ව�ට 

ක�න ෙදනවා. ඒක අ� 
පට�ග�ෙ� ෙකාෙරානා 

කාෙ�. අ�යා තම� ��ෙ� 
ඒ කාෙ� ස�� බඩ��ෙන 

මැෙර�, අ� ��ව� ��යට ඒ 
ෙගා�ල�ට කෑම ෙද� �යලා.

එ� අ��� දවෙස අ� ��බ�ව� හැ�ෙව 
නෑ. අදට� �ෙතනවා �� ෙකාෙ�හ� 
ඉඳලා ෙගදර එ� �යලා. ��ද�, ��ෙට� 
ෙද�නම ග�ෙත පාෙර�. ෙකා� ගැ��ච 
ඇ�� වෙ� පැට�. එයාලා එ�ක තව 
පැට� ��ෙදෙන� ��යා. ඒ ෙගා�ල� 
�ව��ෙ� නෑ. ෙමයාලව ඉ�� �� ෙපාව 
ෙපාව අමා�ෙව� ෙලා� කරග�තා. 
ෙබාල ෙග� වෙ� ල�සනට හැ�ණට එයාලට 
අ� ළඟ ඉ�න වාසනාව නැ� �ණා. ෙද�නම අ� ළඟ ඉ�න වාසනාව නැ� �ණා. ෙද�නම 

කර�ෙ� ෙ���� එෙක� දැකලා, මෙ� 
උප��ෙ�ට �බ පත�න �යලා. 

බෙබ� �යලා �තාෙගන තම� අ� අ�� ඒ 
වැඩ �ෙ�. දැ� න� ඉ�� �ක� �තර බ� 
කනවා. ෙස�ල� කරනවා. ඇ�තටම එයා �ක 
�ක ෙලා� ෙවනවා ද�න එක පහද�න බැ� 

���ත අ��ක�ෙව� නෑ. 
දැ� අ��� දහ�න� �තර 
එයාට වයස�. ෙ�� එෙ� 

අෙ� ෙගදර බ�ෙවා 
�ක අ�යා නාවනෙකාට 

උප��ෙ� 
ඈ සනසා 

ෙගදරට ආ ‘චා�’
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ෙලාව ල�සනම තැන ෙගදරය. 
ඒ ෙගදර �ත �වන ප�සරය� 
ෙ�න�, ඒ ල�සන තව� 
වැ�ෙය� දැෙ�. ෙසාබාදහමට 
ආදෙ� කර�� ඒ අ��ව�වය 
�ළ ඔබ අප කාට� ෙපරලා 
ලැෙබ�ෙ� ස�ට�..

“මම ඉ�සර ඉඳලම කැම� 
ගහෙකාළ ���ච ප�සරයකට. 
ඒ� අ� ෙ� ඉඩම ග��� 
ඒ ෙවනෙකාට ��� ෙලා� 
ගහෙකාළ ෙ�රම කප�න ��ධ 
�ණා. ඒකට ෙ��ව තම� ෙ� 
ඉඩෙ� ප්රමාණය ප�ච� දහය�. 
ෙ� හද�න ඉඩ ග�න� එෙහම 
කර�න ��ධ �ෙ�. ඒ අ�ව 
එක ෙපා� ගහ� �තර� අ�ට 
ඉ�� �ෙ�. ඒ ෙවලාෙ� ඉඳලම 
මෙ� �ෙ� ඇ�ෙ� ල�සන 
ෙගව�ත�. ඉඩ නැත� �ෙයන 
ඉඩකඩ ඇ�ෙ� මට ඕන �ණා 
හැමෙදය�ම ල�සනට වගා 
කරග�න.”

ඒ මාතෙ� උ�ෙවල 
ප�ං� ඉෙනාම� ම�ශංකා 
�ප�ංහෙ� හඬ�. ෙපා� 
ඉඩක �ව�, වගාෙව� 
ලැෙබන ස�ට ෙපා� නැතැ� 
ඉෙනාම�ෙ� වද�ව�� 
පැහැ��ය. ෙග� බැ�ම, තා�ප, 
වහලෙ� පවා �නැෙහන වැ�, 
ෙකාළපලා ව�ග�, ෙලා� 
ග�වල ෙසවෙ� වැෙඩන ��ධ 
එළව�, පල�� ව�ග� අද 
ඇෙ� ප�ෙ� සාමා�කය�ෙ� 
ෙන� සනසන ද�න� බවට 
ප�ව �ෙ�.

“ඇ�තටම මෙ� �ං� දව� 
ෙග�ෙ� ෙව�යායක ල�සන 
�ප රා� එ�ක. ඊට ෙ��ව 
තම� මම �ය�, අ�ත�ම� 
එ�ක ෙව�යාය� ස�පෙ� ��� 
ඔ��ෙ� �වෙ� �ව��ම. �යා 
ඒ කාෙ� ෙනාෙය� ෙ�ව� වගා 
කළා. මං වගාවට ෙ� තර� 
ආදෙ� කර�න ඒ ආභාෂය 
තව� ෙ��ව� ෙව�නැ�. අ� 
�ං� කාෙ� ප�ං� ෙවලා ��ෙ� 

�වර මැ����ෙ�. තා�තා � 
ෙමාලක වැඩ කෙ�. තා�තාෙ� 
��යාව �සා අපට ඒ ෙගව� 
අතහැරලා මාතෙ� ප�ං�යට 
එ�න ��ධ�ණා. �වාහෙය� 
කලකට ප�ව තම� අ�� ෙ� 
ඉඩම අර� ෙමෙ� ප�ං�යට 
ආෙ�.”

ඒ �ට අ��� ෙ�ළහකට ෙපර�. 
එ�� වැෙඩන ග� �ව ඒවා බ�ධ 
පැළව��ම ෙතාරාගැ�මට 
ඇය කෙ� ෙගව�ෙ� ඉඩකඩ 
��මසාගැ�මට ඕනෑකම 
�� �සාය. ඒ අ�ව අඹ, 
දහඅටමාෙ� ෙකා� පැළය�, 
ජෑ� ෙ�ර, අ�ෙ�ර, �ෙලා 
ෙ�ර වාෙ�ම ක� පැළය�ද 
ඇය ව�ෙ� �ට�වාය.

“දැ� ෙ� හැමෙ�ම මට පල�ව 
ලබලා ෙදනවා. ක� ගෙ� 
අ���ද �රාවට පල දරනවා. 
අ�ම තර�� එක ෙග�ය� 
හ� ගෙ� �ෙයනවා. ඒ වෙ�ම 
ව�ෙ� තව පල�� ව�ග 
�ෙයනවා. පැ� කාමරංගා, 

අ�නා�, ග�ල� �ෙයනවා. 
ළඟ� මට ෙකා�මෙ� ඉ�න 
යා�ෙව� �ෙට්රාෙබ� පැළය� 
එවලා ��ණා. දැ� ඒෙක� 
ෙග� හැ�ලා. ෙ� අ�වැ�න 
�හා බැ�වම �තර� ෙනෙව� 
�තට ස�ට දැෙන�ෙ�. ව�ෙ� 
දැ� ෙ��� ඉ�නවා. ��� 
����ය �තර ඇෙහනවා. 
ඉ�� ෙකාෙහාමහ� කාලය 
හ�ෙගන තව තව� ෙගව�තට 
අ��� ෙදය� �ටව�න, 
ෙගව�ත ල�සන කරග�න 
තම� �ත �ය�ෙ�.”

කල� තම�ෙ�ම �රකතන 
ස��ෙ�දන ආයතනය� 
�ඩාවට පව�වාෙගන �ය 
ඇයට, එය වසා දම�නට 
���ෙ� ඉ�� කාලෙ� � 
��� ක�පා�ව� සම��.

“තවම� ව�� වර ලැෙබන 
ට�� ෙස�� වැඩවලට 
මම ෙකාෙහාමහ� කාලය 
හ�ග�නවා. ඒ වෙ�ම 
මම ඉ�සර ඉඳලා ක�, 
ෙක�කතා, ළමා කතා �යනවා. 
තරඟවලට ඉ��ප� ෙවලා 
ජයග්රහණ ලබල� �ෙයනවා. 
ෙකාෙහාම �ණ� මෙ� 
දහව� කාලෙය� න� වැ� 
ෙවලාව� ෙව�ෙව�ෙ� 
ෙගව�ෙ� වැඩවලට�. 
මෙ� මහ�තයා වෙ�ම 
ද�ෙවා ��ෙදන� ඊට උද� 
කරනවා. ඇ�තම ��ෙවා� 
මම වගා කර�න ��ෙව� 
මෙ� මහ�තයට ආ��ක 
වශෙය� ස�ය� ෙව�න ඕන 
�ස�. ඒ වගා කර�� මම 
ප�ෙබාධ හා� අවම වගා 
ෙබාග තම� ෙතාරාග�ෙ�. 
දැ� මෙ� ෙගව�ෙ� දඹල 
ව�ග ��පය� �ෙයනවා. 
�ග දඹල, ෙකා�ඇට දඹල, 
�යං වැටෙකා�, බ� ව�ග, 
න����, අ����, ආලංගා, 
අවර, ��අල, ම�ෙඤා�කා, 
��සරණ, �ළං��ය, ෙතාර 
ප���, මෑ, ෙබාං�, ���, 
ව�� මෑ ආ�ය� �ෙයනවා. ඒ 
වෙ�ම �ල� පා��ව�� දව� 
ෙදකකට වර� �ල� කපලා 
ආ�යම� ලබනවා.”

ඇෙ� සැ�යා ඩ���.
�. �මලධ�ම ෙහාට� 
�ෙ�ත්රෙ� ��යාවක 

�යැෙල�ෙන�. ෙලා� �� 
ම��ක අ�මා� එළැෙඹන 
වසෙ� අ.ෙපා.ස. උස� ෙපළ 
�භාගය �ය�නට ��න�ය. 
දැහැ� ප්රා�ථනා �ය�ය දහය 
වසර ප��ෙ��. �� �� 
සෙද� අ��තර තවම� අට 
හැ���ය. සැ�යාෙග�� ද� 
�ෙදනාෙග�� ඇයට ලැෙබන 
අ�උද� �සා ෙගව� වගාවට 
අ�� අ�� ෙ� එ�කර ගැ�ම 
පහ� බව ඇය �වාය.

“�ල� �ල� ��� ඇට, 
���වැ�නවල ෙමාර� ෙකාටස 

වෙ� ෙගදරට උය�න ෙගනා 
ෙ�ව� මම �ෙට�ෙ�. ප�ෙ� 
���ෙපාෙ� ස�හවලට 
ස�බ�ධ �ණහම �ජ 
�වමා� කරෙගන ෙබාෙහාම 
සහෙයාගෙය� වගාව සා�ථක 
කරග�තා. වගාව� පට�ග��� 
එකපාරට ෙලා� �යවරකට 
ය�න ඕන නැහැ. ෙගදරට ක�න 
ෙ�න අල ෙග�ය� ඉෙ� පැළ 
�ණ� ඒක වගා කර�න ��ව�. 
���ඤා, ව�ට�කා ඇට �ක 
�ටව�න ��ව�. ග�ව�� 
වැෙටන ෙකාළ �ක ෙපාෙහාර 
ෙවනවා. ෙකෙස� ෙල� වෙ�ම 

���ෙ� අහක �න ෙ� ව�� 
ෙකා�ෙපා�� හ�ග�න පහ��. 
හා�මැ�ෙසා ෙසාද�, මා� 
ෙසාද� ව�ර සමහර පැළවලට 
��න ��ව�. ඒ වෙ�ම මම හ� 
කැම�� අ�� අ�� වගා ෙබාග 
ෙගව�තට එ�කරග�න. ෙයාධ 
පැෂ� ඒවට ටං �ං (ග්රැන��ලා) 
�යල� �යනවා. ෙ�ෙ� ම� 
හ�ම �වඳ�. වෑංජනය� 
��යට� උයනවා. මදය 
ෙ�ඩ� වෙ� පානය� ��යට� 
හදනවා. �යවැ�යා ෙරා��ට 
�ණ�යක�. ෙමෙ� කැ�ද 
ෙකාළ නැ� �සා මම හැලප 
හද�ෙ� ටං �ං ෙකාළවල.”

ඉෙනාම�ෙ� ෙගව�ෙ� 
ම� ව�ගද �ෙ�. ෙරාස, 
ඇ���ය�, ��යකා�ත, 
�ඩ�, ක���, �� කටෙරා�, 
��ෙප�යා වැ� ම� ඇෙ� 
ෙගව�ත හැඩ කර��ය. 

“���� ගණ� �යාට අෙ� 
ෙගදර ඒ ප්ර�න ��ෙ� නැහැ. 
ෙමාකද අෙ� බබාලට �ං� 
කාෙ� ඉඳලම ��� කෙ� 
ෙබ�ම�, රණවරා, ෙපා�පලා 
වෙ� පානය�. ඒවා ඉතාම 
�ණ�යක�. ඒ වෙ�ම මම 

ප��ය ෙකාෙරානා කාෙ� 
මෙ� ෙගව�ත අංගස���ණ 
කරග�ෙ� ෙකාෙහාමද �යලා 
ක�පනා කරලා වගාෙබාග 
එ�කරග�තා. ෙ��ය ෙ�ව� 
ෙගාඩ� ඒ අතර �ෙයනවා. අද 
ෙව�� මෙ� බලාෙපාෙරා��ව 
ඉ�ෙවලා. ඒ ස�ට අද මම� 
මෙ� සැ�ය�, ද�ෙවා 
��ෙදන� අ� ��නවා. ඒ 
වෙ�ම ද�ව�ට ගහෙකාළ 
ගැන, ප�සරය ගැන �ං� කාෙ� 
ෙ� ලබන අ�දැ�� ෙගාඩ� 
වැදග� �යලා මං �තනවා. 
ෙමාකද ටැ� එකටම ද�ෙවා 
�රෙව�න ෙහාඳ නැහැ.”

ඉෙනාම�ට ෙගව�ෙත� 
ලැෙබ�ෙ� �ෙ� ස�ට 
පමණ�ම ෙනාෙ�. ඔ�� අද 
එළව� කෙඩ� ග�ෙ�ම 
නැ�තර�ය. එය ප�ෙ� 
ආ��කයට ස�ය�. �තටද 
සහනය�. සැන�ම�. ඒ 
සහනය ෙකාෙත�දැ� ද�ෙ� 
�නකට ෙගව�ෙත� එළව� 
ෙදක �න�ව� ෙනළාග�නා 
ඇයව� ෛධ�යව��ය�ය.

�පා වස�� එ���ංහ 

මහ�තයට
හ�ය� ෙව�න මම 
ෙග��ය� �ණා!

ෙකාළ පාට 
ල�සන ගහෙකාළ 
�ෙයන ප�සරය� 
මෙ� �ෙ� ��� 

�නය�

අෙ� ෙගදර ෙ� හද�ෙ� නැහැ. 
ඒ ෙව�වට ෙබා�ෙ� ෙබ�ම��, 

රණවරා වෙ� පානය�
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දැ� ෙගාඩ� කා�තාෙවා තම�ට අව� 

ෙ�ක� එක ෙගදර�ම කරග�නවා. හැබැ� 

සමහ� �� ගෑව ෙබා��ෙකා වෙ�. 

තව අයෙ� ඇඟට වඩා �ණ ක��. 

හමට ගැළෙපන ෆ��ෙ�ශ� 

එක� ෙතාරග�න බැ�කම 

තම� ඔය හැම ප්ර�ෙනටම 

�ල.

ෙගය� හදනෙකාට 

ෆ � � ෙ� ශ ම 

නැ�ත� අ��වාරම  

හ�යට දැ�ෙ� 

නැෙතා� ඒ ෙගදර 

ක�පැවැ�ම ගැන 

ආෙ� කතා කරලා 

වැඩ� නැහැෙ�. 

ආ�න ඒ වෙ� 

තම� ෙ�ක� එක� 

කරනෙකාට� තම�ට 

ගැළෙපන ෆ��ෙ�ශ� 

එක ෙහායාග�න බැ� 

�ෙණා� ෙව�ෙ� �ෙයන 

ල�සන� නැ�ෙවලා ෙ�ක� 

එක හබ�ෙවන එක�. ඉ�� 

හ�යටම ගැළෙපන ෆ��ෙ�ශ� එක� 

ෙතාරග�ෙ� ෙකාෙහාමද, ෆ��ෙ�ශ� 

එක� හ�යට ආෙ�ප කරග�ෙ� 

ෙකාෙහාමද �යලා කතා කර�න අද 

අෙ� �පලාව� ��ව ෙව� කළා.

�ෙ� �ෙයන ලප කැළැ�, ���, 

අවපැහැගැ��� වෙ� ෙ� 

සඟවලා �� ��ණටම 

ඒකාකාර පාට� ලබාග�න 

තම� ෆ��ෙ�ශ� එක� 

පා��� කර�ෙ�.

�.�. 200 � ��ෙ� �� 

කා�තාෙවා� ��ෙ� ��� 

අ�පා� සඟව�න �� ඊය� 

එ�ක �� �ශ්ර කරලා �ෙ� ගෑව� 

�යනවා. 6 වැ� ශතව�ෙ�� ගෑ� �ෙ� 

ෙදාස මක�න �� ඔ�ස�� �� ඊය� එ�ක 

�ශ්ර කරලා �ෙ� ගාලා. ඔය සංෙයාග සමට 

�සෙවලා ඒ කාෙ� බවල�ය� ෙබාෙහාමය� 

�ය ���ල� �ෙයනවා.

ඔය ෙ�ව�වලට අමතරව ස�ව අ��, 

ර�තරං ��, ශාක ෙපා� වෙ� ��ධ 

ෙ�ව�� ඉ�සර උද�ය ෆ��ෙ�ශ� 

වශෙය� භා�තා කරලා �ෙයනවා. 

අද අ� භා�තා කරන �තන 

ෙ�ක� ෆ��ෙ�ශ� 

ෙහායාෙගන �ෙය�ෙ� 

කා�� බ��� �යන 

ජ�මා� ජා�කයා බව� මත� කර�නම ඕෙ�.

ෆ��ෙ�ශ� එක� �ල � ග�න ක�� තම�ට 

�ෙය�ෙ� �ය� සම�ද, �ශ්ර සම�ද, ෙත� 

ස�ත සම�ද එෙහම� නැ�ත� සාමා� 

සම�ද �යන එක ගැන අවෙබාධය� �ෙය�න 

ඕෙ�. සෙ� �වභාවය ෙමාක�ද �යලා ද�ෙ� 

නැ�න� ඒක ෙහායාග�ෙ� ෙමෙහම�. ���ම 

මෘ� ����කාරකය�� �ණ ෙසාද�න. �නා� 

�හ� �තර ඉඳලා ක�ණා�ය� ඉ�සරහට 

��� �ණ ප��ෂා කර�න. �නා� �හකට 

ප�ෙ� �ෙ� ��ෙසන ෙසාබාවය� �ෙයනවා 

න� ඒ ෙත� ස�ත සම�. �ෙ� �ෙය�ෙ� 

�ය� ග�ය� න� ඒ සම �ය��. සමහ��ෙ� 

නළල සහ නාසය ප්රෙ�ශ �තර� ෙත� ස�ත 

න� �ශ්ර සම� ��යට�, සෙ� ��ම ෙවනස� 

නැ�න� සාමා� සම� ��යට� හ��වනවා.

හෙ� �වභාවයට ගැළෙපන ෆ��ෙ�ශ� ව�ග 

ෙමානවද �යලා දැ� බල�. 

�යර ෆ��ෙ�ශ� (Liquid Foundation)

�යරමය ෆ��ෙ�ශ�ව�� සමට ෙතතමනය� 

ලැෙබන �සා �ය� සම� �ෙයන ෙකෙන�ට 

ෙ� ව�ගය වැ�ය ෙහාඳ�. �ශ්ර සම� �ෙයන 

ෙකෙන�ට �ණ� ෙ�වා පා��� කර�න 

��ව�.

ප�ඩ� ෆ��ෙ�ශ� (Powder Foundation) 

ෙ�� ෆ��ෙ�ශ�, පෑ� ෙ�� 

ෆ��ෙ�ශ� �යන ජා� එෙහම� 

අ�� ෙව�ෙ� ෙ� ප�ඩ� 

ෆ��ෙ�ශ�වලට. ෙත� ස�ත සම� �ෙයන 

ෙකෙන�ට ත�ෙකටම ගැළෙප�ෙ� ෙ� 

ව�ගය.

��� ෆ��ෙ�ශ� (Stick Foundation)

ෙත� ස�ත සම� �ෙයන ෙකෙන�ට තම� ෙ� 

ව�ගය� වඩා ���. ඒ වෙ�ම සාමා� සමට� 

භා�තා කර�න ��ව�.

�� ෆ��ෙ�ශ� (Mousse Foundation)

ෙත� ස�ත සමට වෙ�ම �ශ්ර සමට වඩා� 

����.

��ට� ෆ��ෙ�ශ� (Tinted Foundation)

BB ��, CC �� �යලා හ��ව�ෙ� ෙ� 

ව�ගයට. �ය� සහ සාමා� සමට වඩා� 

����. ��ට� ෆ��ෙ�ශ�ව�� �ණට 

ඝණ ආවරණය� ලැෙබ�ෙ� නැහැ. ඒ �සා 

වැ�ය ලප කැළැ� නැ� ෙකෙන�ට එ�ෙන� 

භා�තයට ෙ� ව�ග ෙහාඳ�.

�නර� ෆ��ෙ�ශ� (Mineral Foundation)

කෘ�ම අ�ද්ර� ෙනාෙයා� ��ධ ඛ�ජව�� 

හදන ෆ��ෙ�ශ�වලට තම� �නර� 

ෆ��ෙ�ශ� �ය�ෙ�. සංෙ�� සම� �ෙයන 

ෙකෙන�ට ෙ� ව�ගය ගැළෙපනවා.

වැෙ� ඉවර නැහැ. හ� ෆ��ෙ�ශ� 

එක� ෙතාරග�න න� අ� සෙ� ව�ගය 

වෙ�ම අ�ඩ�ෙටා� එක ගැන� දැනග�න 

ඕෙ�. අෙ� නහරවල පාට �හා බලලා ඒක 

ෙහායාග�න ��ව�. ෙකෙන�ෙ� අෙ� නහර 

ෙකාළ පාට න� ඇයට �ෙය�ෙ� 

ෙවා�� අ�ඩ�ෙටා� (Warm) 

එක�. එතෙකාට නහර �� 

පාට න� �� (Cool), ද� 

පැහැ� න� ��ට්ර� 

(Neutral) ��යට 

හ��වනවා. ෆ��ෙ�ශ�වල ගහලා �ෙයන 

W,C,N �යලා අ��ව�� ෙ�ක ෙහායාග�න 

��ව�.

ෙ� කාරණා �ක දැනග�තට ම�. ෙතාරග�න 

ෆ��ෙ�ශ� එෙ� පාට සමට ගැළෙපනවද 

බල�න� එපායෑ. ෆ��ෙ�ශ� �ක� අෙ� 

ආෙ�ප කරලා බලලා ෙතාරග�න �යලා 

සමහ� උපෙද� ෙදනවා. හැබැ� ඒ ක්රෙ� 

ස���ණෙය�ම වැර��. ෆ��ෙ�ශ� 

ගා�ෙ� �ණට �සා �ෙ� ගාල බලලා 

ෙතාරග�න එක තමා හ�ම ක්රෙ�. 

ෆ��ෙ�ශ� �ක� අරෙගන ක��ෙ� 

ඉඳලා ෙබ�ල ද�වා ඉර� අ��න ෙමාකද 

�ෙණ� ෙබ�ෙල� පාට සමාන ෙව�න� 

ඕෙ�ෙ�. දැ� ෙහාඳට �ශ්ර කරලා සමට 

ගැළෙපනවද බල�න.

�තරම සෙ� පාටට වඩා 

�යවර� ඉ��ෙය� �ෙයන 

ව�ණය� ෙතාරග�න. තෙල� 

සම� �ෙයන ෙකෙන� න� 

සෙ� පාටට එක �යවර� 

වැ� ෆ��ෙ�ශ� එක�� 

සෙ� පාටට �යවර� 

අ� එක�� අරෙගන �ශ්ර 

කරලා පා��� කර�න� 

��ව�.

ෆ��ෙ�ශ� එක හ�යට 

ආෙ�ප කරන හැ� දැ� 

බල�. ��ම ෙවලාවක 

ෙ�වා අ�� ආෙ�ප 

කර�න එපා. ඒකට ෙ�ක� 

බ්ර� එක� හ� �ෙපා�� 

එක� හ� භා�තා කර�න.

�ෙ� ලප කැළැ� වැ�ය 

නැ�ත� ෆ��ෙ�ශ� 

මහ ෙගාඩ� ගා�න ය�න 

එපා. ලප, ��ම�ෙ�ශ�, 

�� කබර වෙ� ෙ�ව� 

�ෙයනවා න� �තර� 

�ක� ඝන ෆ��ෙ�ශ� 

ත��ව� ආෙ�ප කර�න 

ෙවනවා.

ෆ��ෙ�ශ� ආෙ�ප කර�න ක�� ��ණ 

ෙහාඳට ���� කරග�න. ඊටප�ෙ� 

ෙ�ක� ප්ර�ම� එක� ආෙ�ප කර�න. 

ප්ර�ම� නැ�ත� �ර� හ� 

ෙමා��චර�� හ� ගෑව� කම� 

නැහැ. ප�ෙ� �කෙට�, නළෙල�, 

ක��� ෙදපැ�ෙ� සහ නහෙය� 

ෆ��ෙ�ශ� �ක� ආෙ�ප කර�න. 

පැ�ල� �ෙයනවා න� ඒවා උඩ� 

ආෙ�ප කර�න. දැ� �ෙපා�� 

එක නැ�ත� බ්ර� එක අරෙගන 

�ෙල�� කරග�න. භා�තා කරන 

හැම ෙවලාවකම �ෙපා�� එක� බ්ර� 

එක� ෙහාඳට ���� කරග�න.

ෆ��ෙ�ශ�වල රසාය�ක ද්ර� 

අඩං� �සා හැම�ම ගෑෙවා� සෙ� 

��� අව�ර ෙවලා ��ලෑ ඇ� 

ෙව�න ��ව�. ඒ වෙ�ම වයසට 

ක�� ��� ෙ�ඛා, වය� ලප එ�න� 

ෆ��ෙ�ශ� ෙ��ෙව�න ��ව�.

ඒ �සා ප්ර��ය� නැ� බාල ව�ගෙ� 

ෆ��ෙ�ශ� න� සෙ� ගා�න එපා. 

ෆ��ෙ�ශ� ගා�න ක�� වෙ�ම 

ඒවා ඉව� කළාට ප�ෙස� �ණට 

ෙමා��චර�� �� ආෙ�ප කර�න. ��ම 

ෙවලාවක ෆ��ෙ�ශ� එ�ක ��දට ය�න 

එපා. ඒ වෙ�ම අ���දකට වතාව� 

ෆ��ෙ�ශ� එක මා� කර�න� 

අමතක කර�න එපා.

සඟවලා �� ��ණටම 

ඒකාකාර පාට� ලබාග�න 

තම� ෆ��ෙ�ශ� එක� 

පා��� කර�ෙ�.

�.�. 200 � ��ෙ� �� 

කා�තාෙවා� ��ෙ� ��� 

අ�පා� සඟව�න �� ඊය� 

එ�ක �� �ශ්ර කරලා �ෙ� ගෑව� 

�යනවා. 6 වැ� ශතව�ෙ�� ගෑ� �ෙ� 

ෙදාස මක�න �� ඔ�ස�� �� ඊය� එ�ක 

�ශ්ර කරලා �ෙ� ගාලා. ඔය සංෙයාග සමට 

�සෙවලා ඒ කාෙ� බවල�ය� ෙබාෙහාමය� 

�ය ���ල� �ෙයනවා.

ඔය ෙ�ව�වලට අමතරව ස�ව අ��, 

ර�තරං ��, ශාක ෙපා� වෙ� ��ධ 

ෙ�ව�� ඉ�සර උද�ය ෆ��ෙ�ශ� 

වශෙය� භා�තා කරලා �ෙයනවා. 

අද අ� භා�තා කරන �තන 

ෙ�ක� ෆ��ෙ�ශ� 

ෙහායාෙගන �ෙය�ෙ� 

කා�� බ��� �යන 

ඕෙ�. අෙ� නහරවල පාට �හා බලලා ඒක 

ෙහායාග�න ��ව�. ෙකෙන�ෙ� අෙ� නහර 

ෙකාළ පාට න� ඇයට �ෙය�ෙ� 

ෙවා�� අ�ඩ�ෙටා� (Warm) 

එක�. එතෙකාට නහර �� 

පාට න� �� (Cool), ද� 

පැහැ� න� ��ට්ර� 

(Neutral) ��යට 

�� කබර වෙ� ෙ�ව� 

�ෙයනවා න� �තර� 

�ක� ඝන ෆ��ෙ�ශ� 

ත��ව� ආෙ�ප කර�න 

ෙවනවා.

ෆ��ෙ�ශ� ආෙ�ප කර�න ක�� ��ණ 

ෙහාඳට ���� කරග�න. ඊටප�ෙ� 

ෙ�ක� ප්ර�ම� එක� ආෙ�ප කර�න. 

ප්ර�ම� නැ�ත� �ර� හ� 

ෙමා��චර�� හ� ගෑව� කම� 

නැහැ. ප�ෙ� �කෙට�, නළෙල�, 

ක��� ෙදපැ�ෙ� සහ නහෙය� 

ෆ��ෙ�ශ� �ක� ආෙ�ප කර�න. 

පැ�ල� �ෙයනවා න� ඒවා උඩ� 

ආෙ�ප කර�න. දැ� �ෙපා�� 

එක නැ�ත� බ්ර� එක අරෙගන 

�ෙල�� කරග�න. භා�තා කරන 

හැම ෙවලාවකම �ෙපා�� එක� බ්ර� 

එක� ෙහාඳට ���� කරග�න.

ෆ��ෙ�ශ�වල රසාය�ක ද්ර� 

අඩං� �සා හැම�ම ගෑෙවා� සෙ� 

��� අව�ර ෙවලා ��ලෑ ඇ� 

ෙව�න ��ව�. ඒ වෙ�ම වයසට 

ක�� ��� ෙ�ඛා, වය� ලප එ�න� 

ෆ��ෙ�ශ� ෙ��ෙව�න ��ව�.

ඒ �සා ප්ර��ය� නැ� බාල ව�ගෙ� 

ෆ��ෙ�ශ� න� සෙ� ගා�න එපා. 

ෆ��ෙ�ශ� ගා�න ක�� වෙ�ම 

ඒවා ඉව� කළාට ප�ෙස� �ණට 

ෙමා��චර�� �� ආෙ�ප කර�න. ��ම 

ෙවලාවක ෆ��ෙ�ශ� එ�ක ��දට ය�න 

එපා. ඒ වෙ�ම අ���දකට වතාව� 

ෆ��ෙ�ශ� එක මා� කර�න� 

අමතක කර�න එපා.

(Neutral) ��යට 

ෙහාඳට ���� කරග�න. ඊටප�ෙ� 

ෙ�ක� ප්ර�ම� එක� ආෙ�ප කර�න. 

ඒ �සා ප්ර��ය� නැ� බාල ව�ගෙ� 

ඒවා ඉව� කළාට ප�ෙස� �ණට 

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

ෙකාෙහාමද �යලා කතා කර�න අද 

අෙ� �පලාව� ��ව ෙව� කළා.

�ෙ� �ෙයන ලප කැළැ�, ���, 

අවපැහැගැ��� වෙ� ෙ� 

සඟවලා �� ��ණටම 

ප�ඩ� ෆ��ෙ�ශ� (Powder Foundation) 

ෙ�� ෆ��ෙ�ශ�, පෑ� ෙ�� 

ෆ��ෙ�ශ� �යන ජා� එෙහම� 

අ�� ෙව�ෙ� ෙ� ප�ඩ� 

සඟවලා �� ��ණටම 

ඒකාකාර පාට� ලබාග�න 

තම� ෆ��ෙ�ශ� එක� 

�.�. 200 � ��ෙ� �� 

කා�තාෙවා� ��ෙ� ��� 

අ�පා� සඟව�න �� ඊය� 

එ�ක �� �ශ්ර කරලා �ෙ� ගෑව� 

�යනවා. 6 වැ� ශතව�ෙ�� ගෑ� �ෙ� 

ෙදාස මක�න �� ඔ�ස�� �� ඊය� එ�ක 

�ශ්ර කරලා �ෙ� ගාලා. ඔය සංෙයාග සමට 

�සෙවලා ඒ කාෙ� බවල�ය� ෙබාෙහාමය� 

ඔය ෙ�ව�වලට අමතරව ස�ව අ��, 

ෙ�ක� එක ෙගදර�ම කරග�නවා. හැබැ� 

තව අයෙ� ඇඟට වඩා �ණ ක��. 

හමට ගැළෙපන ෆ��ෙ�ශ� 

එක� ෙතාරග�න බැ�කම 

තම� ඔය හැම ප්ර�ෙනටම 

�ල.

ෙගය� හදනෙකාට 

ෆ � � ෙ� ශ ම 

නැ�ත� අ��වාරම  

හ�යට දැ�ෙ� 

නැෙතා� ඒ ෙගදර 

ක�පැවැ�ම ගැන 

ආෙ� කතා කරලා 

වැඩ� නැහැෙ�. 

ආ�න ඒ වෙ� 

තම� ෙ�ක� එක� 

කරනෙකාට� තම�ට 

ගැළෙපන ෆ��ෙ�ශ� 

එක ෙහායාග�න බැ� 

�ෙණා� ෙව�ෙ� �ෙයන 

ල�සන� නැ�ෙවලා ෙ�ක� 

එක හබ�ෙවන එක�. ඉ�� 

හ�යටම ගැළෙපන ෆ��ෙ�ශ� එක� 

ෙතාරග�ෙ� ෙකාෙහාමද, ෆ��ෙ�ශ� 

එක� හ�යට ආෙ�ප කරග�ෙ� 

ෙකාෙහාමද �යලා කතා කර�න අද 

අෙ� �පලාව� ��ව ෙව� කළා.

�ෙ� �ෙයන ලප කැළැ�, ���, 

අවපැහැගැ��� වෙ� ෙ� 

සඟවලා �� ��ණටම සඟවලා �� ��ණටම 

ඒකාකාර පාට� ලබාග�න 

තම� ෆ��ෙ�ශ� එක� 

හ��වනවා. ෆ��ෙ�ශ�වල ගහලා �ෙයන 

ගා�ෙ� �ණට �සා �ෙ� ගාල බලලා 

ෙතාරග�න එක තමා හ�ම ක්රෙ�. 

ෆ��ෙ�ශ� �ක� අරෙගන ක��ෙ� 

ඉඳලා ෙබ�ල ද�වා ඉර� අ��න ෙමාකද 

�ෙණ� ෙබ�ෙල� පාට සමාන ෙව�න� 

ඕෙ�ෙ�. දැ� ෙහාඳට �ශ්ර කරලා සමට 

�තරම සෙ� පාටට වඩා 

�යවර� ඉ��ෙය� �ෙයන 

ව�ණය� ෙතාරග�න. තෙල� 

සම� �ෙයන ෙකෙන� න� 

ත��ව� ආෙ�ප කර�න 

ආවාට මක�න ��� හාවා 
අ��ද� �ෙණා� 
හෙ� ල�ස�� පල� නෑ



252022 සැප්ැම්බර් 7 වන ්බදාදා

තේනුක තෙන්නතකෝන සිටිතේ අංජ්නාට ත�ාත�ෝ 

සමීප වීය. ඒ නිසා අංජ්නාට දුරකේනතේ අනිේ 

පසින කිය්න තේ ද ත�ාඳින්ම ඇතසන්නට විය. 

ඒ ත්මාත�ාතේ එහි �රක් පෙළක් තේනුකට 

වැටහුතේ්ම ්නැෙ.

“අම්ම අයියා හිතුවක්ා්ෙට ්ෙගනන 
වැඩවලට ඔයා දුක්වන්න ඇයි..?”

“ඔයා ව්ේම අයියත් ම්ේ කුසින උපනන 
දරු්වක ්පාඩි පු්ා. එයාට අද ඉනන ්වන්න 
්පාලිසි්ේ...”

තසත්නත�ලො ්මැණිතක්තේ ඒ කොව ඇතසේදී 

අංජ්නාට දැනුතේ අප�සුොවයකි. එය 

ඔවුනතේ පවුතේ කොවකි. කොවකටේ වඩා 

එය පවුතේ ප්රශ්නයකි. එය ේමන දැ්නගැනත්මන 

ඔහුට අප�සුොවක් ඇතිතවෙැයි අංජ්නාට 

ව�ා සිතුතේය. එය දැ්නගන්නට ඕ්නෑ 

කොවක්්ම්නම් ඔහු කියනු ඇෙැයිද ඇයට 

සිතුණි. ඒ නිසා ඇය ඔහු අේලාතග්න සිටි අතේ 

ග්ර�ණය ලි�ාතග්න එෙැනින ්නැගිටටාය.

“ඔයා අමමා එක් ්්ා ්ෙනන. මං ්්ෝපි 
එ්ක හදා්ගන එනනම...”

කොව අසතස්ම ්නැවෙ ඇතේ අෙ අේලගන්නට 

ගිය තේනුකතේ ක්නට ර�සින කී අංජ්නා 

එෙැනින නික්මුණාය. ස්ම�රවිට ඔහු තගතුළ 

සිට ඇ්මතු්ම ත්නාගේතේද තම්වා තගදර අයට 

ඇතසෙැයි කියා වන්නට ඇෙැයි අංජ්නාට හිෙ 

කීතේය. තකෝපි �දාතග්න එන්නම් කියා කීවාට 

අංජ්නා තගතුළට ගිතේ ්නැෙ. ඇය තදාරකඩ 

පඩිතයන ඉඳගේොය. එෙැ්නට ඔහුතේ කොව 

්නෑසුණේ ඔහුව ත�ාඳින තපත්නයි.

“ඇයි ඉතින අයියා ්පාලිසි අෙන ගිහින 
ති්යන්න? මං ඔය ්්ා්ේ අගක මුලක දන්න 
නෑ අමමා.”

එවර පලාසටික් පුටුතේ �ානසි වී ඉඳගනිමින 

තේනුක තෙන්නතකෝන කීතේය.

“ඔයා ව්ේම ්මයි මං දන්නත් නෑ. හැ්බැයි 
අපපච්චි දනනවා. එයා ඔක්්ෝම දැන්ගන 
්ලින මට කිේ්ව නෑ. දැන ්පාලිසි්ේලු. 
එ් රැයක ්්ාලලා ්පාලිසි්ේ තියන්න නෑ 
කියලා කියනවා. ආ්ය කියනවා ඉස්පිරි්ා්ල 
ඉනන ්්නා යහපත් ්ත්ත්වයක ්පනනන්ල 
්මන්ට ්පාලිසි්ේ ඉනන ්වනවා කියලා.”

“ඉතින අමමා ්වම මට කිේ්ව නෑ්න අයියට 
්පාලිසි යනන ්මා්දද සිදධිය කියලා...”

“බීලා වාහ්න එලවලා ති්යන්න. ්හඉ්ෙන 

පාෙ පැනපු ගෑනු මනුස්ස්යක වාහ්න වැදිලා. 
එ්ැන පා්ෙන පහල වත්්කලු ති්යන්න. 
්ට්ටිය ඇවිත් වාහ්න කුඩු ්ෙනන වට 
්ෙලා. ්හාඳ ්වලාවට ඒ කිට්ටුව ට්ැෆික හිටපු 
ොලහාමිලා ්දනනට ්වුරුහරි සිදධිය කියලා 
ආවායින ්ේරිලා ති්යන්න...”

අම්්මාතේ කොව සීරුවට අ�තග්න සිටි 

තේනුකතේ හිතේ ඇඳුතන අසරණව පාර ්මෙ 

වැතිර සිටි කාන ොවකි. 

“ඒ ගෑනු ්්නාට ්මා්ද අමමා..?”

අයියා ගැ්න අසන්නට තපර තේනුකතේ හිෙ 

ඉක්්මන වූතේ ඒ තොරතුර තසායාගන්නටය.

“ටි්ක අමාරුයි කියන්න... ්මයාට වැෙදි 
්ගාඩයි. ්හඉෙ උඩ හැපපුවට එ්යි, එ්්්ාට 
ඇවිත් ති්යන්න ්ේ්ගන කියන එ්යි, ්මයා 
බීලා හිටපු එ්යි ඔක්්ාම. බීපු එ් නම රි්පෝට් 
්වනන දුන්න නෑ කියලා අපපච්චි කිේවා...”

ඔහුතේ කට තකා්නකට සි්නාවක් ්නැගුතේය. 

තකාත�ා්මේ තපාඩි මිනිසසුනට ්නැති නීති 

ස�්න තලාකු මිනිසුනට තපාලිසිවල ඇති �ව 

ඔහු දැ්න සිටිතේ    ය. 

“දැන ්මා්ද ්ෙන්න..? අමමා ්ෑම ්ාලද..?”

අම්්මා ගැ්න උපන අනුකම්පාතවන ඔහු ඇසුතේ 

තසාත�ායුරාතේ සිදුවී්ම ෙවදුරටේ කො 

කරන්නට අක්මැේතෙනි.

“නෑ... මට ්බඩගිනි නෑ ්පාඩි පු්ා. අනන අෙ 
ළමයට ්ෑම ්නන කියල මං කිේවා.”

“අමමත් චතුමිණී එක් ්ෑම ටි්ක ්නන...”

තසත්නත�ලො ්මැණිතක් ඊට කිසිවක් කීතේ 

්නැෙ. අපපච්චිතගන දුරකේන ඇ්මතු්මක් 

එ්න �ව කියමින ඇය තේනුක �ා කළ කොව 

්නවො දැම්්මාය. තේනුකතේ හිස තගය තදසට 

�ැරවුතේය. ඒ තකෝපි �දන්නට ගිය අංජ්නා 

්මෙක් වීය. ඈ තදාරපඩිතේ ඉඳතග්න සිටිනු 

ඇසට අසුවිය. ඔහු ඉඳසිටි ෙැනින ්නැගිටතටය. 

ඒ අංජ්නා සිටි ෙැ්නට යන්නටයි. 

සියේල අවුේ ජාලයක් වී ඇති �ව තේනුකට 

�ැඟුතේ යළි තකාළඹ �ලා එ්න ග්මතනදීය. 

අංජ්නාද ඔහුට සිෙන්නට ඉඩදී නි�ඬව්ම 

ආවාය.

“්නෝනා ්මානවා හරි කියනන... මට නිදිම් එයි 
නැත්්ම.”

ඔහු කීතේ එතෙක් කාරය තුළ ඔහු ළඟ්ම ෙනිවී 

සිටි අංජ්නාටය.

“මං ඉතින ඔයාට හි්නන ඉඩ දුනනා...”

ගැටලුවක් ඇෙැයි දැ්න සිටි නිසා කීවාය. 

තේනුකට අංජ්නා ගැ්න පුදු්ම සිතුණි. ඒ ඈ 

කිසිවක්්ම ්නෑසූ නිසාය. 

“ඇයි ඔයා කිසිම ්දයක ම්ගන අහන්න 
නැත්්්?”

“මං හැමදාම හි්න්න ඒ ්දවල මට කියනන 
ඕනනම ඔයා මට කියයි කියලා. හැ්බැයි ඔයා ඒ 
්දවල මට ්නාකියා ්නියම ්ලපනා ්ෙදදි නම 
මට දු්ත් හි්්නවා. ්මා්ද ටි්ක හරි ඔයා්ග 
ප්රශ්න මාත් එක් ්්බදාගත්්ා නම ඔයා්ග 
ඔලු්ව ්බෙ අඩු්වනවා...”

අංජ්නා කීතේ ඇේෙට්මය. තේනුකතේ හිෙද 

එය ඇේෙක් �ව පිළිගේතේය. හිෙට පීඩා 

තද්න ප්රශ්නයක් ෙවතකකු �ා ත�දාගන්නට 

ඇේ්නම් එයින ස�්නයක් ලැත�්න �ව ඇේෙ 

මුේ තම් ප්රශ්න එතස තේනුකට අංජ්නා �ා 

කටක් ඇර කියන්නට �ැරි ඒවාය. 

“දැන ම්ග විභාග වැඩ ඉවෙ හිනදා ඔයාට 
පුළුවනද මට ඩ්   යිවින උගනනනන..?”

ඔහුතේ ව්මෙ ්මෙ මුදුවට අෙ ෙ�මින අංජ්නා 

ඇසුතේ දි්න කීපයක සිට අසන්නට හිෙ 

ෙ�ාතග්න සිටි තදයකි. 

“පුළුවන... ඒත් ඇයි හදිස්සි්ේම..?”

“මං වාහ්න එලවනන දැන්ගන හිටියානම, අද 
ව්ේ දවස් ඔයාට නිවාඩුවක ්දනවා...”

“ඒ ්මා්ද?”

“ඔයා හි්ත් නිදහසින ්න්ේ්න ඉන්න... 
ඒ්යි...”

තේනුක ඇතේ අෙැඟිලි අෙට අේවා 

මිරිකුතේය. 

“ඒ් නම ්හාඳ ්දයක. ්බලමු. දැන ඔයා්ග 
විභා්ග ඉවෙ හිනදා ්ෙනන ්ගාඩක ්දවල 
ම්ග ඔලු්ව ති්යනවා...”

“්ගාඩක ්දවල කිේ්ේ..?”

“ඉස්සේවලාම අ්ප අමමව ඔයාට 
මුණගස්සනන ඕන ්නෝනා. නැත්්ම මට ්බඳිනන 
්නෝනලා එයාලත් ්හායනවා...”

“අමමා මට ්ැමති ්වයිද..?”

අංජ්නා ඇසුතේ හිතේ �යකින ත්නාව 

සි්නාතසමිනි. තේනුක �ේඩාර නිෙර කියනතන 

අම්්මා ත�ාඳ තකත්නක් කියාය. ඒ ත�ාඳ අම්්මා 

තකත්නක්ට ්නපුරු තවන්නට �ැරි �ව ඇය 

දනියි.

“අ්ප අමමට ඔයාට අ්මැති්වනන කිසිම 
්ේතුවක නෑ. එයා ඉස්්සලලම ්බලන්න ඔයා 
උඩෙට කුමාරිහාමි ්්්නකද කියලා. ඒ්ත් 
හරි්න...”

“ඉතින ් වදද ඔයා මට අමමව මුණගස්සන්න..? 
මටත් හරි ආසයි එයාව හම්බ්වනන...”

තේනුක කාරය පාතේ පතසකට කරමින තේගය 

අඩු කතේය. 

“්ම හරි්ේ ්හාඳ ්ඩයක ති්යනවා ්ෑම 
්නන...”

“හා...”

“අපපච්චි්ග තුන මා්ස දා්නට මං අමමට 
එනන කියනනම...”

“හා... ඉතින ල්බන සති්ය ්න්ේ ඊළඟ 
සති්ය්න... අමමට එනන පුළුවනද..?”

“එයි... එයා එ්හම ්ලාකුවට ගමන බිමන යන 
්්්නක ්න්ේ...”

තේනුක අංජ්නාතේ මුහුණ �ැලුතේ යානෙමිනි. 

ඒ ෙේපරතේ්ම හිස ඔසවා ඉදිරිය �ලේදී ඔහු 

දුටුතේ ්මාේගතේ ේමනතේ සී්මාව පැ්න ඔවුන 

ඉදිරියට තේගතයන එ්න තලාරි රථයකි. ඒ 

ත්මාත�ාතේ්ම එය අංජ්නාතේද දෑසට දේ්ශ්නය 

වූතයන ඇතේ මුළු ඇඟ්ම පණ ්නැති වුතේය. 

එය තේනුක ත්නාදුටුවා තස සිතී ඔහුට ඒ �ව 

කියන්නට ඇය කට ඇරි මුේ අංජ්නාට දැනුතේ 

ඇතේ මුව අගුළු වැටී ඇති තසයකි. අ්නතුරුව 

වා�්නය තේගතයන එ�ා ත්ම�ා ය්නවා තස 

දැත්නේදී ඈ දෑස වසාගේොය.

ල්බන සතියට

්මයාට වැෙදි ්ගාඩයි. 
්හඉෙ උඩ හැපපුවට 
එ්යි, එ්්්ාට ඇවිත් 

ති්යන්න ්ේ්ගන 
කියන එ්යි, ්මයා බීලා 
හිටපු එ්යි ඔක්්ාම. 
බීපු එ් නම රි්පෝට් 
්වනන දුන්න නෑ 

කියලා අපපච්චි කිේවා...

෴

෴

අ්ප අමමව ඔයාට
මුණගස්සනන ඕන ්නෝනා

w jirhs
85 ්්ාටස

බියං්ා නානායක්ාෙ ලියයි



නම
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
��නය
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
����කය
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
�රකතන අංකය

��� තැපෑල
----------------------------------------------------------------
ජා�ක හැ���ප� අංකය
----------------------------------------------------------------
උප��නය
----------------------------------------------------------------
��යාව
----------------------------------------------------------------

යන ��නයට එව�න.

අයැ�� පත්රය

ස��� ��තය දර�නට ඔබට මඟ �යන ‘ධර�’ �ව�පත 

ම�� ෙමෙහයවන ‘��ය ධර�’ වැඩසටහ� මාලාව හා 

ස�බ�ධ �මට ඉහත අය��පත්රය �රවා

‘��ය ධර�’, ක�තෘ, 

ධර� �ව�පත, 

ෙනා.91, �ෙ�රාම මාවත, 

ෙකාළඹ 07.

077 16 36 807

නැ�න� ඉහත අංකයට ව��ඇ�  කර�න.
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අංක 91,  �ෙ�රාම මාවත, 
ෙකාළඹ 07.

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

ඊ ෙ�� : 
dharanee.editor@liberty.lk

දැ��� : 
0112 672601, 
0112 672603

ෆැ�� : 0112 672648

ෙබ�හැ�� : 
0112 127204,
0112 127210

ෆැ�� : 0112 455134
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සාදන ක්රමය
මා� ෙසා� ෙප� කපා ෙද� �ෂ, කහ, �� 
�ශ්රකර මා� කැබ�වල දවටා ගැ�� ෙතෙ� 
බැදග�න.
භාජනය� �ප තබා ෙත� ෙ�ස හැ� 2� 
දමා ර�කරග�න.
එයට ෙපා�යට කපාග� ��, කර�ංචා, 

ර�ෙ�, ���ෙපා� එක� කර බැදග�න.
����, අ� ඉ��, කහ සහ �� එක� කර 
තරම� බැද ෙපා��� එක�කර හැ�ගා�න.
උ�රන�ට ��, අ����, ග���� එක� 
කර�න.
එයට ත�කා� එක� කර�න.
බැදග� මා� උඩට සා�ග� �ශ්රණය ව� 
කර�න.

අව� ද්ර�
 තලප� මා� 500g
 ෙලා� �� (�� කපාග�) 100g
 ත�කා� (�� කපාග�) 100g
 �� (ෙපා�යට කපාග�) 30g
 අ���� (හතරට පළාග�) කර� 10
 ���� (කපාග�) ෙ�ස හැ� 1
 කැබ� ග���� ෙ�ස හැ� 1
 කහ �� ෙ� හැ� 1 1/2
 ��� �� ෙ� හැ� 1
 ඉ�� (කපාග�) ෙ� හැ� 1
 කර�ංචා (�යාග�) ෙ� හැ� 1
 ���ෙපා� අඟ� 1/2
 ර�ෙ� අඟ� 1/2
 ෙත� අ�ෙකා�ප 1 1/2
 ���� අ�ෙකා�ප 1/2
 ෙද� �ෂ ෙ�ස හැ� 1
 �� රස අ�ව

ud¿ 
fmd,alsß
neÿu

t<ngq meys
අව� ද්ර�
 එළබ� 500g
 අබ (�නා�ෙර� අඹරන ලද) ෙ�ස හැ� 4
 ෙපා� ර��� 200g
 ෙපා� අ���� 100g
 �ය� හා�මැ�ස� 100g
 කහ �� ෙ� හැ� 1
 �� ෙ�ස හැ� 1 1/2
 ග���� �� ෙ� හැ� 1
 �� ෙ� හැ� 1
 අඹ ච�� (ෙපා� කරග�නා ලද) ෙ�ස හැ� 3
 ෙත� අ�ෙකා�ප 2
 �නා�� අ�ෙකා�ප 1

සාදන ක්රමය
එළබ� නැ�ට බාගයට කපා ෙව� ෙනාව�න 
හතරට පළා ���� කර ෙසා� �ය 
ෙ�ෙර�නට හැර ගැ�� ෙතෙ� බැදග�න.
හා�මැ�ස� ���� කර ෙසා� ගැ�� 
ෙතෙ� කරෙව�න බැදග�න.

�� හා අ���� ගැ�� ෙතෙ� උ�ං 
ග�සාග�න.
භාජනයකට අබ, ��, කහ, ග��ර�, ��, 
අඹ ච�� දමා �නා�ෙර� ෙහාඳට �ශ්ර 
කරග�න. 
රස බලා බ�, හා�මැ�ස�, ���, �� �ශ්ර 
කර දවසකට ප� පා���යට ග�න.

mqrjk ,o 
lrú, lßh

අව� ද්ර�
 කර�ල 500g
 ර��� (���ව කපාග�) 100g
 අ�ෙකෙස� ෙග� 3
 ��අල 250g
 අ���� (���ව කපාග�) කර� 3
 කර�ංචා (���ව කපාග�) ෙ�ස හැ� 1
 ෙගාරකා කැබ� 10g
 ග���� �� ෙ� හැ� 1
 ක� �� ෙ� හැ� 2
 කහ �� ෙ� හැ� 1
 ��� �� ෙ� හැ� 1
 උ�බලකඩ �� ෙ� හැ� 2
 �ය�� අ�ෙකා�ප 1

 ���� අ�ෙකා�ප 1/2
 ෙත� 1/4L
 �� රස අ�ව

අව� ද්ර�
 රාජාල අල 500g
 ෙබ� බතල (කහපාට) 500g
 ��ලල අල 500g
 ද��ල අල 500g
 ��රල අල 500g
 �� (ෙපා�යට කපාග�) 
500g
 ර� ��� කර� (ඇට ඉව� 
කරග�) 150g
 ෙද� �ෂ ෙ� හැ� 2
 �� ෙපා� (���ව ගාග�) 
200g
 ත�කා� (ඇට ඉව�කර 
ෙපා�යට කපාග�) 200g
 �� රස අ�ව

සාදන ක්රමය
කර�ල ෙසා� ෙගාරකා සමඟ බාෙගට 
ත�බාග�න.
ඇ�ස කපා ඇට ඉව� කරග�න.
අ�ෙකෙස� ෙකා� හැඩයට කපා ගැ�� 
ෙතෙ� බැදග�න.
��අල ��දකර ත�බා ෙපා� කරග�න.
ර���ව�� 30g� ෙතෙ� බැදෙගන ෙත� 
ෙපරාග�න.

බැදග� ර���වලට ග����, ��, 
කර�ංචා, ��අල සහ අ�ෙකෙස� දමා 
ෙහාඳට �ශ්ර කර�න.
එම �ශ්රණය කර�ලවලට �රවාග�න.
භාජනය� �ප තබා ���� හැර අ� �ය�ල 
එයට දමා �රවාග� කර�ල ද එ�කරග�න.
ඉ�ම ��ෙගන එන�ට ���� දමා උ�රවා 
��දවා ග�න.
**�රවන ලද කර�ල ෙනාකැෙඩන ෙලස 
හැ�ගා�න.

සාදන ක්රමය
අල ��දකර නාරං �� හැඩයට ෙවන ෙවනම 
අඟ� 1 1/2� �ගට කපාග�න.
කපාග� අල ෙවන ෙවනම ත�බාග�න.
�ඟාන� ෙගන ඒ මතට ෙකෙස� ෙකාළය� 
�යාග�න.
එ� මැදට ගාග� ෙපා� දම�න.
මැද ���ර� (��ර�) සා�ග�න.

ර� ���, කෑ� ���, ත�කා�, ��, ��, 
ෙද� �ෂ එකට අනාග�න.
ඉ�ප� එය �ෙල�� කර�න.
�ෙල�� කරග� ප� ෙපා� අ�රන ලද මැද 
���රයට සා�ග� �����ව�� ෙ� 
හැ� 1/2� දමාග�න.
ත�බාග� අල ව�ග අ�ව අලංකාරව ෙපා� 
වෙ�ට තබ�න.
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28 2022 සැප්ැම්බර් 7 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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