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සම්බන්ධීකරණය : ක්රිෂාන්් පුෂ්පකුමාර

ඡායාරූ්ප - ශාන්් 
කේ.ලියනකේ 
(්පළාක්ාට, 
කලු්ර.)

හැඩගැන්වීම - 
රූ්පලාවණ්ය ශිල්පිනී 

දුලීකා සිල්වා 
(Queen Salon, 
උ්පාසිකාරාම ්පාර, 

වාද්දූව.)

අද ‘ධරණී මනාලිය’ තුළින් ඉදිරිපත් කරන්්න් 

්මාඩර්න් කැන්ඩියන් විලාසිතාවක්.

වාද්දූව උපාසිකාරාම පා්ර් Queen Salon 

හි දුලීකා සිලවා විසිනුයි ්මම සුන්දර මනාලිය 

හැඩගන්වා ති්ෙන්්න්.

“මනාලිය ්පැහැ්පත් යුවතියේ. සාරිය Pearl 
Colour සාරියේ. මුළු සාරියම ්ප්බළුවලින් වැඩ 
දමා තික්බනවා.

මනාලිය ්පැහැ්පත් යුවතියේ නිසා සකමහි 
්පැහැයට ලිේවිඩ් කමකපවලින් කමකප කර 
තික්බනවා.

සාරියට ්ප්බළු අල්ලා තික්බන නිසා ජුවලරි විදියට 
්ප්බළු මාලයේ, වළලු සහ කරාබු ්මයි භාවි්ා 
කරලා තික්බන්කන්.

මල් කළඹ සාරිකේ ්පැහැයට දිග ක්බාකේ එකේ 
විදියට සාදා තික්බනවා.

කහයාර්්සටයිල් එක කමාඩර්න් කැන්ඩියන් නිසා 
එම විලාසි්ාව ක්පකනන ආකාරයට එක ්ැල්ලේ 
්පමණේ භාවි්ා කර තික්බනවා.

කමම සුන්දර මනාලිය සරල සුන්දර ආකර්ෂණීය 
මනාලියේ කලස  හැඩගැන්වුවා.”

්ප්බළු ආභරණවලින් හැඩ කළ කමාඩර්න් කැන්ඩියන් මනාලියේ
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ගාමිණීලාට විජයලාට පස්ස මෑ්කාලීනව 
මුළු රටකම ආද්ර් කරපු නළු්වක හිටියා 
නම ඒ ්මයි රනජන රාමනායක. ඒ නිසා 
වසර ගණනාවක අඛණ්ඩව ජනප්රියම නළුවා 
්බවට පත්වනනත ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. 
රංගන්යන ්ේශපාලනයට පිවිසුණු රනජන 
්ේශපාලනඥ්යක විදියටත ජන්ාව්ේ 
හදවතවල හැමදාම හිටියා. අධිකරණයට 
අපහාස කිරී්ම ්�ෝදනාවට ්බරප්ළ වැ්ඩ 
ඇතුව අවුරුදු හ්රකට සිරග් ්වන්කාට 
පවා ජන්ාව ඔහුට ජනාධිපති සමාවක 
්බලා්පා්රාතතු වු්ණ ඒකයි. ්කා්හාමහරි 
ජන්ාව්ේ ්බලා්පා්රාතතු ඉටුකරමින 
පසුගියදා ඔහුට ජනාධිපති සමාව ලැබුණා. 
ඉතින රනජන ඊළඟට කරන්න ්මාකකද 
කියලයි ඔහුට ආද්ර් කරන ජන්ාව දැන 
්බලා්ගන ඉන්න. රනජන එකක අපි කළ ්ම 
ක්ා්බහ තුළින ඒ ්්බා්හෝ පැනවලට පිළිතුරු 
ලැ්්බයි කියලයි අ්ප විශවාසය.

රනජන කියන්න සැපට කාලා බීලා 
වි්නෝ්දන හිටපු ්හාඳ නළු්වක ව්ේම 
්ේශපාලනඥ්යක. එ්හම හිටපු ්කනාව 
එකපාරටම හි්ර්ට වැටුණම ්මාකද හිතු්ණ?

ඇත්තම කිව්වොත මොව ්�ොඩක් මොනසිකව 

කඩන් වැටුනො. නිකමට හි්තන්න්කෝ ඔය 

කියපු විදියට කොලො බීලො සතු්ටන් හිටපු 

මට, එකපොරටම ජමපරයක් අන්්දවලො 

කූඩුවකට දාලො ්පෝලි්ම ගිහින් අරන් කොපන් 

කිවවම ඇති්වන හැඟීම ්මොකක්්ද කියලො. 

ඇත්තටම ඒ ්�වපු හැම ්තතප්ේකදිම 

ව්ේ මට ්දැනු්ේ මොව ්ම සමෝජට 

සුදුසු නැති නිසෝද කූඩු ක්ේ කියලො ව්ේ 

වර්දකොරී හැඟීමක්. අනික හි්ේ වැ්ටන 

එක මනුසස්යකුට ්කොයි්තරම නම 

නින්දාවක් අපහොසයක්්ද කියලො හි්ේට 

වැටිලම බලන්න ඕන. ඒ නිසො ම්ේ නම 

්පෞද�ලික අ්දහස කවදාවත ස්්තක්වත 

කූඩු කරන්න එපො. ඊට ්හොඳයි ඒ ස්තොව 

එකපොර මරලො දාන එක.

හි්රන නිදහස ්වනන යනවා කියන ආරංචිය 
දැනගත්ම ්මාකද හිතු්ණ?

ඇත්තටම ඒ �ැන කියන්න වචනත මදි. 

හි්ේ ඉන්න්කොටත මම දින �ැන �ැන 

බලෝ�න උන්්න මොව උසොවි එක්ක්�න 

යන ්දවස එනකල්. ්මොක්ද කිව්වොත ටික 

්වලොවකට හරි එළිය ්දකින්න ලැ්බන 

නිසො. 

ගියාම අනිත අයට ව්ඩා සැ්පන ඉනනවා 
කියල්න කියන්න. රනජනට එ්හම සැපක 
හමබු්ණ නැේද?

්මොන පිසසු්ද? මම කලිනුත කිව්ව මමත 

අනිත හිරකරු්වෝ එක්ක ජමප්ේ පිටින් 

්තැටිය අරන් ්පෝලි්ම ගිහින් කෑ්ව. අනිත 

හිරකරුවනුත එක්ක එකම හිරකුටි්ේ 

වැටිලො හිටි්ේ. පස්සන් 

පහු ්වන්කොට කරපු 

ඉල්ලීම නිසො ඒ ්දවල් 

යම්තරමක් දුරට 

්වනස වුණත, 

මටයි කියලො හි්ේ 

ඇතු්ේ අමුතු 

සැපක් ලැබු්ණ 

නෑ. දුකම ්තමයි 

වින්්ද. 

රනජනට ඉතින 
්පමවතියන්ගන 
එ්හම කිසි අඩුවක 
පාඩුවක තිබු්ණ 
නෑ්න. ඒ අය ආ්ේ 
නැේද ඔ්බව ්බලනන?

ඇත්තටම ඒක 

්පමවති්යෝද, මිත්ර්යෝද 

කියලො එක ්�ොඩකට දාන්න මම කැමති 

නෑ. ්මොක්ද කියනවො නම කලොකරු්වෝ, 

්දශපොලනඥ්යෝ ව්ේම මම ආ්ද්ේ කරන 

ජන්තොවත කවදාවත මොව ්තනික්ේ නෑ. 

මම ඇතු්ෙ හිටියට ඒ අය හැ්මෝම ව්ේ 

එළියට ්වලො මොව නි්දහස කර�න්න ්ලොකු 

සටනක ්යදුණො. හැබැයි වි්ේෂ්යන්ම 

කියන්න ඕන මොව බලන්න ආපු ්�ොඩක් 

අයට මොව බලන්න අවසර ලැබු්ේ නෑ. ඒ 

අය ආ්ද්රන් හදා්�න ආපු කෑම ටිකක්වත 

මට ්්දන්න දුන්්න් නෑ. මට ම්තකයි 

එකපොරක්  ගී්තො කුමොරසිිංහ මොව බලන්න 

ඇවිත එතුමියටත අවසර ලැබිලො තිබු්ේ 

නෑ. ඒ ්වලෝවදි ගී්තො අක්කො උයෝ�න 

ආපු කුකුල් මස ටික ්්දන්නවත අවසර දීලො 

නෑ. අන්තිමට රන්ජන්ට ්්දන්න බැරිනම 

කුකුල් මස ටික එ්තැනම ්පෝෙෝව 

�හනවො කියලො ගී්තො අක්කො රේඩු වුණොට 

පස්සයි ඒකටත අවසර ලැබිලො තිබු්ේ. 

ජනාධිපති සමාව ලැබුණු නිසා ඉසසරහට 
ඔ්බ රනිල් පිලට වැ්ඩ කරනන ලෑසති 

්වනවා කියලයි ආරංචි?

රන්ජන් කියන්්න් 

හැමදාම ජන්තොව්ේ 

පිල දිනවන්න වැඩ 

කරපු ්ක්නක්. 

ඉදිරියටත ඒක 

රනිල් පිල්ද, සජිත 

පිල්ද කියලො 

නෑ. රන්ජන් 

රොමනොයක 

ජන්තොව්ේ 

පැත්ත ඉඳියි. 

ඒක්න් පහුගිය 

කෝල් ජන්තොව 

්දශපොලනඥයින්්ේ 

්�වල් ගිනි තියදදි මට 

්�වල් අරන් දුන්්න. 

ඇත්ද ්ම හි්රන නිදහස ්වලා 
ආවට පස්ස ්ගවල් නවයකම ලැබිලා 
කියන්න?

අනිවොේය්යන්ම ඔව. ඒත මම ඒ ්දවල් 

්බෝහොම ආ්දරණීයව නිහ්තමොනීව 

ප්රතික්්ෂේප කෙො. ්මොක්ද මට ම්ේ 

ආ්දරණීය ජන්තොව්�න් ලැ්බන ්ම 

ආ්දරය ්හොඳටම ඇති.

ඇයි ඔ්බ ්ාමත ්නික්ඩ? ්මාකද කසාදයක 
ගැන හි්න්න නැත්්?

ඇත්තටම මම හි්තන්්න මම ්�වන ්ම 

කොේයබහුල ජීවි්්තත එක්ක මට ්හොඳ 

සවොමි පුරුෂ්යක්වත, ්හොඳ ්තොත්තො 

්ක්නක්වත ්වන්න බැරි්වයි කියලො. 

ඉතින් ඒ බව ්දැන ්දැනත ්බොරුවට ්දවසට 

්්දකට කසෝද බැඳලො ්තවත නඩුවක් 

අර්�න උසොවි යන්න මම කැමති නෑ. අනික 

්කල්්ලකුට දික්කසෝද ලියැවිල්ලක් අ්තට 

දීලො, ්දරු්වොන්ට ්තොත්තො ්ක්නක් නැති 

කර්�න �මනක් යනවට වඩො ්හොඳයි ්ම 

ඉන්න විදියට නි්දහ්ස පොඩු්ව ඉන්න එක.

*‘ධරණී’ වස්ර් ජනප්රිය්ම පුවතප් විදියට 
නිර්්ේශ වුණ නිසා ්ම වස්ර් මුල පැවැතවුණු 
‘සලිම කැනටාර් සමමාන උ්ළල’ට අපිත 
සහභාගී වුණා. එ්ැනදී ජන්ාව්ේ නළුවා 
සහ ්ාරුණ්ය්ේ ප්රිය්ම රංගන ශිල්පියා 
කියන සමමාන ේවිතවයම හිමිවු්ණ ඔ්බට. 
එ්්ක නිහඬව තිබුණු ්රේක්ෂකාගාරය 
රනජන රාමනායක කියන නම ඇ්හේදී 
නැගිටලා ඔල්වරසන දුනනා. ඒ ගැන ඔ්බට 
ආරංචි වු්ණ එ්හම නැේද?

්මෝකෝ නැත්ත? ඒ වීඩි්යෝ බලදදි 

ම්ේ ඇසවලට කඳුළු ආවො. ඇත්තම 

කිව්වොත මම ්හොඳටම ඇඬුවො. ඒත එදා 

සමමොන රොත්රි්ේ ප්රධොන ආරොධි්තයො විදියට 

රොජපක්ෂ පවු්ල් ්ක්නක් සහභොගී වුණු 

නිසො මට යන්න අවස්ොවක් ලැබු්ේ නෑ. ඒ 

නිසො මිං ්වනුවට ම්ේ මසසිනො අසරත්තො 

්තමයි ගිහින් සමමොනය අරන් තිබු්ේ. 

්මානවද අපිට ඉසසරහට ්බලාගනන පුළුවන 
කලා නිර්මාණ එ්හම?

්ම ්වන්කොටත මට චිත්රපට නවයකට 

ආසන්න ප්රමොණයකට ආරොධනො ලැබිලො 

ති්යනවො. ්ම ්දවසවල ම්ේ අලුතම 

කලො නිේමොණය ්තමයි ‘මුන් ඔක්්කොම 

යොළු්වො මල්ලි’ කියන චිත්රපටය. ඉතින් 

ඒ්ක වැඩකටයුතුත ආරමභ කරන්න 

බලෝපෝරොතතු්වන් ඉන්නවො.

අවසාන වශ්යන කලාකරු්වක සහ 
්ේශපාලනඥ්යක විදියට ඔ්බට ්මානවද 
ජන්ාවට කියනන ති්යන්න?

අවසොන වශ්යනුත ම්ේ ආ්දරණීය 

්රේක්ෂකයින්ට, මහජන්තොවට සතුති 

කරන්න මම ්මක අවස්ොවක් කර�න්නවො. 

්මොක්ද රන්ජන් රොමනොයක අ්ද ්ම්තැන 

ඉන්්න් ඒ අය්ේ ආ්දරය නිසො. ඒ 

ව්ේම මොව හි්රන් නි්දහස කර�න්න 

්�ොඩක්්්ද්නක් උ්ද රෑ නැතුව මහන්සි 

වුණො. ඉතින් අ්ද ්වන්කොට ඒ හැම 

්ක්නකු්�ම ඒ අහිිංසක බලෝපෝරොතතුව 

ඉෂේට ්වලො ති්යනවො. ්ම ්දවසවල 

්�ොඩක් අය කියනවො ්සරම අ්තෑරලො රට 

යන්න කියලො. එක්්කෝ අලුත පක්ෂයක් 

හදා�න්න නැතනම JVP එකට සහොය 

්්දන්න කියලො. ඒ ව්ේම ්දශපොලනය 

අ්තෑරලො කලොව වි්තරක් කර්�න පොඩු්ව 

ඉන්න කියන පිරිසකුත ඉන්නවො. ඒ හැම 

්ක්නකුටම කියන්න ති්යන්්න් කොලයට 

ඉඩ දීලො අපි ්පොඩඩක් ඉවසලො බලමු 

කියලයි.

ලිහිණි මධුෂිකා 

මස පිඟාන ්පා්ළා්ේ ගහනන හදේදී ්මයි 
ගී්ා අකකාටත මාව ්බලනන අවසර ලැබු්ණ

මට 
්හාඳ සවාමි 

පුරු්ෂ්යකවත, ්හාඳ 
්ාත්ා ්ක්නකවත 

්වනන ්බැරි්වයි. ඒ ්බව දැන 
දැනත ්්බාරුවට දවසකට 

්දකකට කසාද ්බැඳලා 
්වත නඩුවක අර්ගන 

උසාවි යනන මම 
කැමති නෑ

හි්රන නිදහස වූ රනජන රාමනායක කියන ක්ාව



ෙ� �නවල �ක� �ඩා ෙලා��ෙ�න� 

වැ� අවධානය ‘ආ�යා� �සලාන �ක� 

තරඟාව�ය’ ගැනය. ද�� ශානක ප්ර�ඛ � 

ලංකා ක�ඩායම ඇ�ග��ථානය හ�ෙ� 

ද�� පරාජය� ලබ�� තරඟාව�ය 

ආර�භ කළද දැ� ඔ�� නැවත� ���� 

ජයග්රා� ��මයට පැ�ණ �ෙ�. ඒ �සාම 

ලාං�ය �ඩාෙලා�� නැවත� ආ�යා� 

�සලානය ගැන දැ� බලාෙපාෙරා�� 

�යාෙගන ���. � ලංකාව�, ඉ��යාව�, 

පා��ථානය�, ඇ�ග��ථානය� 

අතර එෙල�� ��ෙකා� සටන� ෙලස 

ආ�යා� �සලානය ෙදාලනය ෙව�� 

��ය� අ� � ලංකා ක�ඩායෙ� නායක 

ද�� ශානකෙ� �වසට �ෙය�. ඒ �� 

රටකම බලාෙපාෙරා��ව� ම�ඵල 

ග�ව�නට උරෙදන වැ�ම� �� ගැන 

එ��යට දැෙනන හැ�ම ‘ධර�’ ��� 

රටට �ය�නටය. ඉ�� ෙ� කතාබහ 

ද�� ශානකෙ� ආදර�ය මව වන ශාම� 

දමය�� සම��.

� ලංකා එ��න හා ��ස� ��ස �ක� 
ක�ඩායෙ� නායකයාෙ� මව �ම ගැන ෙ� 
ෙමාෙහාෙ� අ�මට දැෙන�ෙ� ෙකාෙහාමද?

ඇ�තටම ඒ හැ�ම වචන කර�න 

හ� අමා��. ෙමාකද ඒ අව�ථාව හැම 

අ�ෙම�ටම ලැෙබන එක� ෙනෙව�. ඉ�� 

මට ද�� ශානකෙ� අ�මා �ම ගැන මට 

හ� ආඩ�බර�. 

ද��ෙ� පාස� කාලය ගැන කතා කෙළා� 
ඒ කාෙ� ද�� �ය�ෙ� ෙමාන වෙ� 
ද�ෙව�ද?

අ� ඉ�ෙ� ක�වා��ෙ�. ඒ �සා එයා 

���ම �ෙ� ෙගව� ළඟම ��� �ග�ව 

ශා�ත �තර ��ාලයට. ඊටප�ෙ� 

�ෙ� �ග�ව මා��ෙටලා ෙකාෙ�� 

එකට. පාස� කාෙ� ග�ෙතා� එයා 

ඉෙගනග�න ෙගාඩා� ද�ෂ�. හ�ම 

�ක� ද�ෙව�. ෙකා�ෙල� �ණාට 

දඟකාරකම� �යලා එක� ගෑ�ලාව� 

��ෙ� නෑ.

එතෙකාට එයා �ක� �ඩා කර�න 
පට�ග�ෙ� ෙකාෙහාමද?

�තා �ග�ව ශා�ත �තර 

��ාලෙ� ඉ�න කාෙ� තම� 

�ක�වලට ෙයා��ෙ�. එයා හය 

වසෙ� ඉ�නෙකාට �ක�වලට කැම� 

ළම��ට �ක� ගහ�න එ�න �යලා. 

ඉ�� ද��� ���ලා. ඒ ෙප�න� 

ද�ෂතා එ�ක� එයා �ක�ව��ම 

ඉ��යට ආෙ�.

ඉ�� ඒ ��යට �ක�වලට �ය ද�� 
කව�හ� ජා�ක ක�ඩායමට �ඩා කර� 
�යලා අ�මා ��වද?

�ල� ��ෙ� නෑ. ඒ� �ගටම ද�ෂතා 

ද�ව�� �කමට වෙ� එෙහම ��� 

ෙවලාව� ��ණා. ෙමයා 13� පහළ 

ඉ�නෙකාට 23� පහළ මැ�වලට පවා 

පාසෙල� එ�ක �යා. ෙමාකද ඒ කාෙ� 

ෙමයා �ගට හරහට ගහනවා. හැබැ� 

ෙමයාෙ� හඳහන බල� ෙවලාවක 

�යැ�ණා ෙමයා ජා�ක ක�ඩායමට 

ආෙවා� නායක�වය පවා ලැෙබනවා 

�යලා. අ��ෙ� ඒ ��යටම ද��ට 

නායක�වය ලැ�ණා. ඒ� �තා නායක�වය 

න� බලාෙපාෙරා�� �� ෙදය� ෙනෙව�.

ද�� අද ඉ�න තැනට එ�න ෙමානතර� 
��කරතා �ඳලා �ෙයනවද?

ද�� ෙපා� කාෙ� එයාෙ� තා�තා 

��ෙ� �ටරට. මං තම� එයා ඇ� ෙදක 

වෙ� බලාග�ෙ�. අෙ� පළෙව� ද�වා 

��දම මම� ද��ෙ� තා�ත� ද��ට 

ෙගාඩා� ආදෙර�. ඒ �සා එයා ෙදය� 

ඉ�ල� පමාවට අ� අර� ��නා. ඒ �සා 

ද��ට එෙහමට ��කරතා ���න �ෙ� 

නෑ. හැබැ� අද ඉ�න තැනට එ�න එයා 

ෙගාඩා� මහ�� �ණා. ඒ වෙ�ම කැප��� 

කළා.

එතෙකාට ද�� �ය�ෙ� 
ඒ කාෙ� ඉඳ�ම හෙ� 

පහරව� ගහ�න 
��ෙය�ද?

(�නාෙස��) 

අ�ෙමා ඔ� ඔ�. 

මට මතක� 

ඉ�ෙකාෙ� 

මැ�වල එෙහම 

ෙමයා තම� 

�ගම හෙ� 

පහරව� ගහ�ෙ�. 

සමහර ෙවලාවට 

ෙබාෙ� නතරෙව�ෙ� 

��ට�ෙය� එහා පාරට 

���. ඒ තර� ෙලා� 

හෙ� පහරව� ෙමයා 

ගැ�ෙ�. අදට� ඒක 

ෙවනස� ෙවලා නෑ.

ෙගදර� හෙ� පාර� 
ගහ�න ��� අ�මට ෙපා� 

කරදෙ��� �ණා� ෙ�ද?

(�නාෙස��) ඒක න� ඇ�ත. ඒ කාෙ� 

ඉඳ�ම බැ� එක� ෙබාෙල� තම� ද��ෙ� 

අෙ� ��ෙ�. ෙගදර ��ය� කර�ෙ� 

බැ� එක අර� හෙ� ඒවා ගහනවා 

වෙ� වන වනා ඉ�න එක. දවස� ෙමයා 

ෙගදර සාෙලට ෙවලා බැ� එක වන වනා 

ඉ�නෙකාට මං හ���ෙ� එතැ�� ය�න 

ආවා. එයා මාව දැ�ෙ� නෑ. ඒ ෙවලාෙ� 

එයා හය� ගහනවා වෙ� ෙ�ෙග� බැ� 

එක වැ�වා. එකපාරට ද�� ගහ� පාර 

ඇ�� මෙ� �ෙ� වැ�නා. ෙකා�චර 

හ�ෙය� වැ�නද ��ෙවා� මට ෙබෙහ� 

ග�න ඉ���තාෙ� පවා ය�න �ණා. 

හැබැ� ඒ ෙවලාෙ� �තා මං බ�ෙගන 

ෙගාඩා� ඇ�වා.

� ලංකා එ��න හා ��ස� ��ස ක�ඩායෙ� නායක
ද�� ශානක ගැන මව �යන කතාව

04 2022 සැ�තැ�බ� 14 වන බ��

ශා�ත �තර ��ාලයට. ඊටප�ෙ� 

�ෙ� �ග�ව මා��ෙටලා ෙකාෙ�� 

එකට. පාස� කාෙ� ග�ෙතා� එයා එකට. පාස� කාෙ� ග�ෙතා� එයා 

ඉෙගනග�න ෙගාඩා� ද�ෂ�. හ�ම 

�ක� ද�ෙව�. ෙකා�ෙල� �ණාට 

දඟකාරකම� �යලා එක� ගෑ�ලාව� 

එතෙකාට එයා �ක� �ඩා කර�න 

�ක�වලට ෙයා��ෙ�. එයා හය 

වසෙ� ඉ�නෙකාට �ක�වලට කැම� 

ළම��ට �ක� ගහ�න එ�න �යලා. 

ඉ�� ද��� ���ලා. ඒ ෙප�න� 

ද�ෂතා එ�ක� එයා �ක�ව��ම 

ඉ�� ඒ ��යට �ක�වලට �ය ද�� 
කව�හ� ජා�ක ක�ඩායමට �ඩා කර� 

�ල� ��ෙ� නෑ. ඒ� �ගටම ද�ෂතා 

ද�ව�� �කමට වෙ� එෙහම ��� 

ෙවලාව� ��ණා. ෙමයා 13� පහළ 

ඉ�නෙකාට 23� පහළ මැ�වලට පවා 

පාසෙල� එ�ක �යා. ෙමාකද ඒ කාෙ� 

ෙමයා �ගට හරහට ගහනවා. හැබැ� 

ෙමයාෙ� හඳහන බල� ෙවලාවක 

�යැ�ණා ෙමයා ජා�ක ක�ඩායමට 

ආෙවා� නායක�වය පවා ලැෙබනවා 

�යලා. අ��ෙ� ඒ ��යටම ද��ට 

නායක�වය ලැ�ණා. ඒ� �තා නායක�වය 

න� බලාෙපාෙරා�� �� ෙදය� ෙනෙව�.

ද�� අද ඉ�න තැනට එ�න ෙමානතර� 

ද�� ෙපා� කාෙ� එයාෙ� තා�තා 

��ෙ� �ටරට. මං තම� එයා ඇ� ෙදක 

වෙ� බලාග�ෙ�. අෙ� පළෙව� ද�වා 

��දම මම� ද��ෙ� තා�ත� ද��ට 

ෙගාඩා� ආදෙර�. ඒ �සා එයා ෙදය� 

ඉ�ල� පමාවට අ� අර� ��නා. ඒ �සා ඉ�ල� පමාවට අ� අර� ��නා. ඒ �සා 

ද��ට එෙහමට ��කරතා ���න �ෙ� 

නෑ. හැබැ� අද ඉ�න තැනට එ�න එයා 

ෙගාඩා� මහ�� �ණා. ඒ වෙ�ම කැප��� 

කළා.

එතෙකාට ද�� �ය�ෙ� 
ඒ කාෙ� ඉඳ�ම හෙ� 

පහරව� ගහ�න 

ෙබාෙ� නතරෙව�ෙ� 

��ට�ෙය� එහා පාරට 

���. ඒ තර� ෙලා� 

හෙ� පහරව� ෙමයා 

ගැ�ෙ�. අදට� ඒක 

ෙවනස� ෙවලා නෑ.

ෙගදර� හෙ� පාර� 
ගහ�න ��� අ�මට ෙපා� 

කරදෙ��� �ණා� ෙ�ද?

(�නාෙස��) ඒක න� ඇ�ත. ඒ කාෙ� 

ඉඳ�ම බැ� එක� ෙබාෙල� තම� ද��ෙ� 

අෙ� ��ෙ�. ෙගදර ��ය� කර�ෙ� 

බැ� එක අර� හෙ� ඒවා ගහනවා 

වෙ� වන වනා ඉ�න එක. දවස� ෙමයා 

ෙගදර සාෙලට ෙවලා බැ� එක වන වනා 

ඉ�නෙකාට මං හ���ෙ� එතැ�� ය�න 

ආවා. එයා මාව දැ�ෙ� නෑ. ඒ ෙවලාෙ� 

එයා හය� ගහනවා වෙ� ෙ�ෙග� බැ� 

එක වැ�වා. එකපාරට ද�� ගහ� පාර 

ඇ�� මෙ� �ෙ� වැ�නා. ෙකා�චර 

හ�ෙය� වැ�නද ��ෙවා� මට ෙබෙහ� 

ග�න ඉ���තාෙ� පවා ය�න �ණා. 

හැබැ� ඒ ෙවලාෙ� �තා මං බ�ෙගන 

ෙගාඩා� ඇ�වා.

� ලංකා එ��න හා ��ස� ��ස ක�ඩායෙ� නායක

දවස� ද��ෙ� හෙ� පාරක සැරට 
මට ඉ���තාෙ� ය�න� �ණා

එකපාරට 
ද�� ගහ� පාර 

ඇ�� මෙ� �ෙ� 
වැ�නා. ෙකා�චර හ�ෙය� 

වැ�නද ��ෙවා� මට 
ෙබෙහ� ග�න ඉ���තාෙ� 

පවා ය�න �ණා. හැබැ� 
ඒ ෙවලාෙ� �තා මං 
බ�ෙගන ෙගාඩා� 

ඇ�වා
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එදා වගේම අදටත් දසුනට අමමමා ්මාත්්මා 
නැතුව ්බෑ කියනගන ඇත්්ද?

දසුන්ට අපි විතරක් නෙනෙයි අපි්ටත් එයා 

ෙැතුෙ බෑ. න�ාකද දසුන කියනනන අනේ 

වීරයා. පුතා තා�ත් නෙදරින යනනන �්ටයි 

එයානේ තාත්ත්ටයි ෙැඳලා. තාත්තා ෙම් 

එයාෙ ඉඹනෙෙ මිසක් යෙනනන ෙෑ. ඒ තරම් 

ආදනරයි. එයා්ට තෙ �ල්ලිලා නදනනෙක් 

ඉනෙො. එයාල්ටත් දසුන පුදු� ආදනරයි.

පු්මා ග�මාච්චර ග�මාඳ දරුගවක් වුණත් 
අමමට එයමාගේ නර� පුරුදදක් එග�ම 
අහුගවලමා නැදද?

(සිොනසමින) න�ාකද ෙැත්නත් අහුනෙලා 

තිනයෙො. ඒ ත�යි දැන එයා ටිකක් බත් 

කනෙ න�ාරයි. �ස් �ාළු එන�� කනෙත් 

ආස ෙෑ. ඉතින නෙදර ඉනෙ දෙස්ට �ං 

නකාළකැඳ එන�� �දලා නදෙො. ඒේට ෙම් 

එයා ආසයි.

අපි දනනවමා ග�මාඩමාක් ක්රි�ට් ක්රීඩ�ගයෝ 
ටැටූ ��නන, ග�මාණගඩේ පමාට �රනන වගේ 
විලමාසි්මාවලට �ැමතියි. දසුන එග�ම නැත්ගත් 
ඇයි?

එයා ඒ කානල් ඉඳන� කැ�ති සරලෙ චාම් 

විදිය්ට ඉනෙ. ඉතින කෙදාෙත් එයා ්ටැටූ 

එකක් ෙ�නෙ ඕෙ, නකාණනඩේ පා්ට කරනෙ 

ඕෙ ෙනේ කතා කියලා ෙෑ.

ගම ගවනග�මාට පු්මා විවමා��යි. ගේලි, 
ග්චවනති එග�ම ග�මාග�මාමද?

අනන එයා ෙම් දා�කින න�ායාෙනෙ බැරි 

න�ාඳ දුනෙක්. එයා නෙදර්ට එක්ක ආපු 

දෙනස� �්ට හිතුණා දසුනනේ නතෝරාෙැනී� 

�රිය්ට� �රි කියලා. එයා දසුන්ට න�ාඳ 

බිරිඳක්. ඒ ෙනේ� එයා අපි්ටත් නොඩාක් 

ආදනරයි. අපිත් ඉතින එන��යි.

ගම දිනවල �වුරුත් �්මා �රනගන ආසියමා 
කුසලමානය �ැන. මුළු රට�ම ්බලමාගපමාගරමාත්තු 
ඔගේ පු්මාගේ අග්යි රැඳිලමා තිගයනගන. ඒ� 
දසුනගේ අමමට දැගනනගන ග�මාග�මාමද?

�ං කලිනුත් කිවො ොයකත්ෙය කියනනන 

එයා බලානපානරාත්තු නොවුණු නදයක්. 

ඒත් න�ාකක්නදෝ ොසොෙක්ට ඒක පුතා්ට 

ලැබුණා. දැන එයා න�ාඳ ොයකනයක් කියලා 

ඔේපු කරලයි තිනයනනන. ඉතින දසුනනේ 

අම්�ා විදිය්ට �ං නම් නෙලානව නොඩාක් 

සතුටු නෙෙො එයා ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 

කණඩායනම් එක්දිෙ ස� විස්සයි 

විස්ස ොයකයා වී� ෙැෙ.

ආසියමානු කුසලමානයට යනන 
�ලින පු්මා අමමට කියලමා 
ගිගේ ගමමානවද?

එයාලා යනෙ ඔනෙ න�නෙ 

තිනයද්දි දුෂ�නත චමීර ෙනේ 

කණඩායනම් න�ාඳ� ක්රීඩකනයෝ 

කීපනදනෙක් ආබාධෙල්ට ලක්වුණා. 

ඒ නිසා නපාඩේඩක් කලබනලන හිටිනේ. 

ඒත් ඉනෙ අයනෙන න�ාඳ්ට� කරෙො 

කියලයි එයා ආසියානු කුසලාෙය්ට ගිනේ. 

��ත් එයා්ට ඒ නෙනුනෙන ආශිරොද කළා.

ශ්රී ලං�මාව ්රඟමාවලිය ආරම්භ �ගේ දරුණු 
පරමාජයකින. ඇෆ�නිස්මාන �ණඩමායම එක්� 
තිබුණු ඒ මුේම ්රඟය අමමමා ්බැලුවද?

බැලුො බැලුො. �්ට හිතාෙනෙ බැරිවුණා 

න�ාකක්ද අනේ අය්ට එදා වුනණ කියලා. 

නම් අනේ කණඩාය�ද කියලත් හිතුණා. 

�ං එදා� දසුන්ට නකෝල් එකක් අරන කිවො 

අද පැරදුණු එක අ�තක කරලා ඊළඟ 

තරඟය න�ාඳ්ට නසල්ලම් කරනෙ, ඒකත් 

පැරදුනණාත් අපි එළිනේ කියලා. ඒ නෙලානව 

දසුන කිවො අම්නම් ඒක අපි නකාන�ා� �රි 

ෙ�ෙො කියලා.

�ැ්බැයි ්බංේලමාගදශය එක්� තිබුණු 
තීරණමාත්ම� ්රඟයත් දිනුගේ අනතිම 
ගමමාග�මාගත්. එදා ජයග්ර�ණය ගපනි ගපනී දසුන 
ලකුණු 45�ට අවුට් ගවලමා යදදි අමමට ගමමා�ද 
හිතුගණ?

�ං හිතුනව ෙෑ ඒක අවුට් කියලා. �ං 

කෑෙැහුො ඒක �නේ පාරක් කියලා. �ැබැයි 

ඒක කැච් එකක්. ඒ නෙලානව �්ට හිතුණා 

තරඟය පරාජය නෙයිද කියලත්. 

න�ාකද ෙම් දරපු පිතිකරුනෙෝ 

ඒ නෙලානව හිටිනේ ෙෑනන. 

ඒත් අනතිනම් අසිත ප්රොනදු 

තරඟය ලස්සේට ඉෙර කළා.

දැන ආගයමත් දසුන 
ඇතුළු �ණඩමායම සුපුරුදු 

ජයග්රමාහී රිදමයට ඇවිත්. ගමදා 
සැගර් පු්මා ආසියමා කුසලමානය 

ලං�මාවට ග�ගනයි කියලමා අමමමා 
හි්නවද?

ඔව �ං එන�� හිතෙො. න�ාකද අනේ 

ළ�යි �රි දක්්ෂයි. ඉතින �්ට හිනතෙො න�දා 

සැනර ආසියානු ශූරනයෝ අපි කියලා.

අමමමා දකින විදියට දසුන ක්රීඩමාපිටිගේ �රන 
ගලමාකුම වැරැදද ගමමා�ක්ද?

එයා ටිකක් කලබලයි. �ං �ැ�දා� කියෙො 

එයා බැට් කරනෙ ගියා� පුනත් නබෝල් 

�තරක් ප�ක් බලලා ඊ්ටපස්නස් ෙ�නෙ 

කියලා. න�ාකද එයා �ැ� තරඟයක� ලකුණු 

ෙ�ෙො බලනෙ �ං ආසයි. ඒත් කියෙ එක 

අ�නනන� ෙෑ. නිකරුනණ කඩුල්ල පූජා 

කරලා එෙො. ඉතින දසුන බැට් කරනෙ යෙ 

නෙලාේට �නේ ඇනේ නල් ෙෑ.

ආසියමානු කුසලමානගේදී පු්මා වමාර්්මා 
කිහිපයක් තිේ්බමා. ඒ �ැන අමමමා දැනුවත්ද?

දසුන �්ට ඒ ෙැෙ කිවො. නම් නෙෙනකා්ට 

එයා ත�යි ශ්රී ලංකාේට ෙැඩි� විස්සයි විස්ස 

තරඟ ජයග්ර�ණයන ප්ර�ාණයක් අරන දීපු 

ොයකයා. ඒ ෙනේ� ශ්රී ලංකාෙ නෙනුනෙන 

ෙැඩි� �නේ ප�රෙල් ෙ�ලා තිනයනනෙත් 

එයා. ඉතින නොඩාක් සතුටුයි.

දසුන නමාය�යමා වුණු දවගස ඉඳන ශ්රී ලං�මා 
ක්රි�ට් �මාට් ඇටෑක් �ැගදන ්ත්ත්වයට 
පත්ගවලමා කියලමා අමමට හිතිලමා නැදද?

(සිොනසමින) අම්න�ෝ ඒක ෙම් ඇත්ත. 

�ැන�ෝ� කියෙො ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ෙම් �ාට් 

ඇ්ටෑක්� ත�යි කියලා. න�ාකද අනති� 

නෙෙකල් හිතාෙනෙ බෑ තරඟය දිෙයිද 

පැරනදයිද කියලා. ඉතින ක්රිකට් තරඟ බලෙ 

�ැන�ෝ� �ැච් බලනනන ඇනේ නල් ෙැතුෙ. 

දසුන ොයකයා වුණු දෙනස් ඉඳන� ඒක 

එන��යි.

අවසමාන වශගයන කියනන ආසියමා 
කුසලමානගයන පසගස විසසයි විසස ගලෝ� 
කුසලමානය ආරම්භ ගවනවමා. දසුන ඇතුළු 
�ණඩමායම ගදයක් �රයිද?

ඔව එයා නිතර� කියෙො ඊළඟ නලෝක 

කුසලාෙය නකාන�ා��රි ලංකාේට අරන 

එෙො කියලා. එයා එක්ක න�ාඳ කණඩාය�ක් 

දැන ඉනෙො. ��ත් හිතෙො පුතා ඒක 

කරයි කියලා. ��ත් ආශිරොද කරෙො 

අනේ ළ�යින්ට ඉදිරි විස්සයි විස්ස නලෝක 

කුසලාෙය අනේ ර්ට්ට අරන එනෙ ශක්තිය 

ධධරයය ලැනේො කියලා. නම් නෙෙනකා්ට 

මුළු රනට්� එක� ආශිරොදයත් ඒක ත�යි.

රුවන එස.ගසනවිරත්න

එයමා 
දැන ටි�ක් 
්බත් �නන 

ග�මාරයි. මස මමාළු 
එග�ම �නනත් 

ආස නෑ
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“ද�වා බඩට ආ� දවෙ� ඉඳලම මෙ� ව�� 
නාඩග� නටනවා.”

සම�ත කතාව පට�ග�ෙ� එෙහම. 

ළම� හ�ෙබ�න ඉ�දැ�� ගෑ� නාඩග� 

නටනවාය �යලා මා� එ�ක ��ව එකම 

���යා සම�ත ෙනෙම�. අ�ක ෙ� 

කාරණාව ගැන ෙචාදනා කරන නැ�ද�මලා� 

අන�ත�. ෙ� කතාව ඔබ� එ�ක ෙබ�ග�න 

��ෙ� ඒක�.

සම�ත සහ ඔ�ෙ� ��ඳ වාසනා ��� 

�වාස සං��ණයක �ව�ෙවන ෙබාෙහාම 

ධනව� �වළ�. �වාහ ෙවලා අ���ද� 

ය�� වාසනාට ද�වා ලැෙබ�න ඇ��. 

�� කාෙල� සම�ත වාසනා ගැන �තරම 

ෙහායලා බැ�ව�.

කාලය ෙග�ලා ය�� වාසනා සම�තව 

සැක කර�න පට� අර�. තම� වරද� 

ෙනාකරන �සා අෙ��කව සැක කරන එක 

ගැන සම�තට� ෙලා� තරහ� ඇ�ෙවලා. 

ඒ �සා ඔ� ��ඳ ගැන ෙහායා බලන එක 

අ� කරලා. ඉ� ප�ෙ� වාසනාෙ� සැකය 

තව� වැ�ෙවලා. 

ඉ�� සැ�යෙග� 

ප�ග�න �තාෙගන 

ක�න ෙදන කෑම �� 

කර�න�, �තරම 

ෙගදර බ���� ෙපා� 

කර�න� ෙ� ��ඳ 

පට� අර�. ෙ� ගැන 

ෙද�නා වාදය� ඇ� 

කරග�� ෙවලාවක 

වාසනා ��ය� අරෙගන 

සම�තට අ��න 

හදලා.

ඇෙග� ෙ�ෙර�න 

�තාෙගන සම�ත 

�ව�� එ�යට 

පැ�න�. ඒ පාර 

��ඳ� ��ය අර� 

ඔ� ප�ෙස ප�නලා. 

�වාස සං��ණෙ� 

අස�වැ�ය� පවා ෙ� 

���ම දැකලා �ෙයනවා. ඒ ���ම �� 

දවෙසම සම�ත ඔ�ෙ� මහෙගදර ���. 

අ�මා න� සම�තට ��ෙ� ද�වා ලැ�ණම 

වාසනා ��කසාද කර�න �යල�. හැබැ� 

ඔ�ෙ� අ�කා කරලා �ෙය�ෙ� ���ම 

ෙව�� දවසට ප�ෙව�දම සම�තව මෙ� 

ගාවට එ�කරෙගන ආ� එක.

වාසනාට මාව �ණගැෙහ�න එ�න �යන 

එක ප්රාෙයා�ක නැහැ �යලා ��� �සා 

ඒ ෙවලාෙවම මම සම�ත� ඔ�ෙ� අ�ක� 

එ�ක ඇය �ණගැෙහ�න සම�තෙ� 

�වසට �යා. අ� එතැනට යනෙකාට� 

වාසනා ��ෙ� අඬ අඬ. ප�ෙ� මම ඇය� 

එ�ක ත�යම කතා කළා.

“බබා ලැෙබ�න ආවට ප�ෙ� මෙ� �� 
ඇඟම ක�ෙවලා. ඉ��ලා. ඒ �සා සම�ත 
මෙ� ගැන දැ� උන�� නෑ. එයා දැ� මට 
ආදෙර� නෑ. �ව� එකටම එයාට ෙවන ගෑ� 
ෙකෙන� ඇ�.”

වාසනා ඉ�ෙ� �ශාද 

ත��වයක �යලා ඈ 

කතා කර� තාෙල�ම මට 

ෙ��ණා. ඒ �සා ඇයව 

මෙනා ෛව�වරෙය� 

ෙවත ෙයා� කර�න මම 

කට�� කළා.

ද�ෙව� 

���ඳග�තහම 

ශ�රෙ� ෙලා� 

ෙහා�ෙමාන ප්ර��යාව� 

��ධෙවනවා. ඒ� එ�කම 

කා�තාව ශා��කව 

වෙ�ම මාන�කව� 

ෙවන� ෙවනවා. සෙ� 

පැහැය ෙවන�ෙවලා 

�ණ අතපය ඉ�ෙමනවා. 

කෑම� ක�න බෑ වමෙ� 

යනවා. �� ශ�රයම 

ෙ�දනා ෙදනවා. ග�භ� 

මවකට ඇ�ෙවන කා�ක 

අමා�ක� ෙමෙහම� �යලා 

වචනෙය� ��තර කර�න බැහැ. ෙමාකද 

මම� අ�මා ෙකෙන� �සා ඒ �ක �ඳලා 

�ෙයනවා.

අ�ක ෙ� කාෙල� �ං�ක එ��� අපහ� 

�සා සැ�යා ෙවන� ස�බ�ධතා ඇ� 

කරග� �යලා� අ�මලා �ත කලබල 

කරග�නවා. ෙ� ෙ�ව� �සා �තරම ෙ��� 

යන එක, �කාර�� වැඩ කර�න ෙපළෙඹන 

එක සාමා��. “ඒක ඉ�� එයාට �තර� 
ෙවන එක�යැ” �යල� සමහ� �යනවෙ�. 

ඒක එයාට �තර� ෙනා�ණට එයාට 

දැෙන�ෙ� එයාට ෙවන ෙ� �තර� �යන 

එක අ�� අය ෙ���ග�න ඕෙ�.

���සාර ර���ෙවා තම�ෙ� ගැ�� 

�සවෙ� ෙ�ළ�ක සං�ඳව�න ඔ�ෙ� උර 

පළලා ෙ� ෙබා�න ��නය �යනවෙ�. 

ඒ ෙකෙ� ෙවත� ද�වා හද�න �ක්රා� 

පමණ� �ලා පැ�තකට �ණාම ��ක� 

ස���ණ� �යලා �තන සැ�ය� තම� 

දැ� කාෙ� �ලබ. �තෘ�වය �ය�ෙ� ��ඳ 

ද�වා වදනක� ඉඳලා ප�ෙ� තම�ෙ� නම 

�ලා අ��වා�ක� �යන එකට ෙනෙම�. 

සමහරෙවලාවට ෙගදරට අව� කෑම�ම 

�ක ෙගන� දැ�මාම, අ�� �යපැහැද� 

�ක කළාම තම�ෙග ��කම ඉ�ට කළා 

�යලා සැ�ෙය�ට �ෙත�න ��ව�. 

��ඳට ද�ෙව� ලැෙබ�න ��ය�, නැත� 

සා�ථක ප�� ��තය� ෙගව�න න� ඒ �ක 

�තර� ප්රමාණව� ෙව�ෙ� නෑ. �වාහ ෙවලා 

අ��� ගාණ� �ය� සමහර කා�තාව� 

කැම�� තම�ෙ� ��ෂයා ළඟ ඉ�සර 

වෙ�ම �රත� ෙව�න. �ෙ�ෂෙය�ම 

ද�ෙව� ලැෙබ�න ඉ�න ��ඳ� ෙ� 

අවධානය වැ��ර බලාෙපාෙරා�� ෙවන එක 

සාමා� ෙදය�. භා�තෙ� පව�න වහ��ම 

��ෙවා� ෙ� කාෙලට ��� �ට යනවා 

වැ�� �යල� මතය� 

�යනවෙ�. ඉ�� ද�වා 

දරා ��ම �සා තම�ෙ� 

�පය අවල�සන ෙව��, 

සැ�යා තමා ගැන �ෙ�ෂ 

අවධානය� ද�ව�ෙ� 

නෑ �යලා දැෙන�� 

ග�භ� ��ඳකට 

එවැ� ���� ඇ��ම 

සාමා��.

අ�� අතට ද�වා 

බෙ� ඉ�� ෙ�� 

�හා ඇහැ� ඇරලා 

බැ�ෙ� නැ� �ණාට 

බබා ලැ�ණ�� 

ප�ෙ� “ද�වා අෙ� 
�තා  වෙ�ම�” �යන 

නැ�ද�මලා� ෙකා�චර ඉ�නවාද.

ඒ �සා සැ�යා �තර� ෙනෙව� සැ�යාෙ� 

ප�ෙ� අය� ෙ� කාෙල�  �තරම ඇෙ� 

ළ�� ඉ�න. ඇයට තමාෙ� ��� එ�ක 

ස�ප සබඳතා පව�ව�න බැ�තරෙ� 

�රකන� ඉ�ෙ�, �ෙ�ෂෙය�ම ඇයට ඒ 

අ�ව දැෙන�න ෙද�න එපා �යන එක� 

මෙ� ඉ��ම. ��ඳ වමෙ� කරනවා න� 

අ�� පැ�ත හැ�ලා ��ග�න එපා. කෑම 

ක�න බෑ �යනවා න� ආදෙර� බ� කට� 

ෙදක� හ� කවාග�න බල�න. ෙමාකද ඇය 

ඒ �ය� කා�ක, මාන�ක ෙ�දනා දරාෙගන 

ෙපාෂණය කර�ෙ� ඔෙ� ද�වව. ඒ �සා 

හැ� සෑම�ටම ඇෙ� �ස අතගා�න, කතා 

කර�න. ඇය �යන කරන ෙ�ට තරහා 

ෙනාෙගන ඉ�න උ�සාහ කර�න. ඇය 

ෙවන� හැ��ම� ෙප�වනවාන� එෙහම 

කර�ෙ� ෙහා�ෙමාන ෙවන��ම �සා බව 

ෙ���ග�න.

ග�භ� කාලෙ�� තම�ට ෙ� 

අ�දැ��වලට ��ණ ෙද�න ෙවනවා 

�යන එක කා�තාෙවා� ෙ���ග�න 

ඕෙ�. එතෙකාට ඔ��ට ඒ 

සඳහා ��න� ෙව�න 

පහ��. ද�ෙව� 

බලාෙපාෙරා�� ෙවන 

�වළ� ���ම කර�න 

ඕෙ� ��ව ප්රසව 

සැ�වලට සහභා� ෙවන 

එක. එ�� ෙ� ක�� 

කාරණා ෙ�රම පැහැ�� 

කරනවා.

ඉ�� මම ෙ� ක�� 

��වම ��ඳ ගැන 

සංෙ�� �� සම�ත 

අඬ�න ග�තා. 

ද�ෙව� �ය�ෙ� 

ස�පත�. ඉ�� 

ද�ෙව� දරාෙගන 

ඉ�න අ�මා ෙකෙන�ට 

�ෙ�ෂ සැල�ම� කරන එක සැ�යාෙ�, 

ප�ෙ� අ�� උද�යෙ� �තර� ෙනෙ� �� 

සමාජෙ�ම වග�ම�.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

භා�තෙ� පව�න 
වහ��ම ��ෙවා� ෙ� 
කාෙලට ��� �ට යනවා 
වැ�� �යල� මතය� 

�යනවෙ�. ඉ�� ද�වා 
දරා ��ම �සා තම�ෙ� 
�පය අවල�සන ෙව��, 
සැ�යා තමා ගැන �ෙ�ෂ 
අවධානය� ද�ව�ෙ� නෑ 
�යලා දැෙන�� ග�භ� 
��ඳකට එවැ� ���� 

ඇ��ම සාමා��

“ඒක ඉ�� එයාට 
�තර� ෙවන එක�යැ” 

�යල� සමහ� 
�යනවෙ�. ඒක එයාට 

�තර� ෙනා�ණට එයාට 
දැෙන�ෙ� එයාට ෙවන ෙ� 
�තර� �යන එක අ�� 
අය ෙ���ග�න ඕෙ�

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

ද�නක� �තාෙග කපා� ප�ව 
නැ�ද�මල� ක�ෙනම ෙ��ෙ� ඔ�ව 
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Sangsu Lanka Trading, 077 338 7363
Èjhsk mqrd ld.s,aia" lS,aia" wd¾msflda" ,d*aia" fid*aÜf,dðla iy *duis j,ska muKs'

Diabherb f;a mdkh iSks rys; le,ß b;du;a wvq foaYSh 
T!IO ksIamdokhla' oskm;d lEug fmr l=i.sks
iEÿkq ú.i f;a fldamamhla mdkh lrkak' thska 
oshjeähdj ksid we;sjk ixl+,;d myj hhs' YÍrhg 
kejqï cjhla yd m%fndaOhla ,nd fohs' w;=re wdndO 
rys; 100] la iajNdúl wuqøjH muKla fhdod ilid 
we;s neúka ojilg ;=ka jrla ,nd .ekSu jvd;a 
fhda.Hhs' ffoksl jev 
lghq;= m%fndaOu;aj lsÍug 
iy fi!LHu;a Ôú;hlg 
uyÕ= w;aje,ls'

vhíy¾í à
Èhjeähdj ksid Tn ÿ¾j,o @

tfiakï ukdj md,kh lr
kj cjhla ,nd .kak

Èjhsk mqrd ld.s,aia *duis" wd¾msflda" ,d*aia" lS,aia j,ska muKs'

Sangsu Lanka Trading, 077 338 7363

 

       Sansu Fat Burner f,dj 
wxl tfla fïo oyk mdkh 
oeka Tng ´kEu iqmsß fjf<`o 
ie,lska ,nd .; yels nj i;=áka okajd 
isáuq' f,dj mqrd ck;djf.a fi!LH iïmkak isyska isrerlg 
yd ;reK wdl¾IKSh fmkqu ieuod r`ojd .kakd ryi Sansu 
Fat Burner mdkhhs' fuys 100% la iajNdúl Ydl idrh u.ska" 
w;=re wdndO ke;s ùu" isref¾ wvx.= fïoh iajNdúlj Èh lr 
yeÍu" Ô¾K l%shdj,sh myiq lsÍu wdÈh b;d id¾:lj isÿ ùu 
ksid Sansu Fat Burner fï ;rï ckm%sh ù we;s nj lsj hq;=hs' 
;j o fuys m%;sTlaisldrl úYd, jYfhka wvx.= ù we;s neúka 
mßirfha we;s úIîc" ffjria" nelaàßhdj,ska Tnj wdrlaId 
lrk w;r isrer wNHka;rfha fukau iu u;= msg mj;sk 
fïoh o b;d fõ.fhka Èhlr yßhs' túg iu u;= msg mj;sk 
l=re,E" ìì,s wêl fïoh ksid ifuys mj;sk wjmeye .ekSu 
j<lajd b;d isks`ÿ" m%ikak iula ,nd fohs' Sansu Fat Burner 
ys we;s ;j;a iqúfYAI;ajhla jkafka Worhg wys;lr lsisÿ 
øjHhla wvx.= fkdùuhs' tuksid Worhg b;d fi!uHfõ' 
    wo fjf<`ofmdf<a úúOdldr fïo oyk mdk ´kE ;rï 
;sfnk w;r tajdfha fndfyduhl YÍrhg wys;lr úúO úI 
ridhksl øjH fhdod Tfí fïoh oykh lsÍug  W;aidy 
lr ;sîu ksid úYd, jYfhka w;=re wdndO we;sùu isÿfõ' 
iuyr ksIamdok wdydr Ô¾K l%shdj,shg ndOd fldg ix>gl 
Wrd .ekSu wjysr lr wm .kakd wdydrj, wvx.= úgñka yd 
Lksc øjH Wrd .ekSu j<lajhs' fuf,i l,la .; ùfï§ Tfí 
YÍrhg wjYH úgñka yd ldfndyhsfâ%Ü fkdue;s ù Tn ÿ¾j, 
ù frda.sfhla njg m;afõ' ;j;a iuyr ksIamdok Tfí wdydr 
reÑh md,kh lr Tnj isyska lrùug W;aidy orkq olakg 
,efí' by; fmkajd ÿka wys;lr ksIamdokhkaf.ka yels;dla 
wE;a ù Sangsu Fat Burner ku n,d ñ,§ .kak' Sangsu Fat 
Burner oeka ish¨ u iqmsß fjf<`oie,aj,skaa Tng ñ,§ .; 
yel'

Fat Burner

ie,lska ,nd .; yels nj i;=áka okajd 

f,dj wxl tfla 

fïo oyk 
mdkh

Diabherb f;a mdkh le,ß rys; foaYSh T!IO wvx.= w.kd 
ksIamdokhla' Èkm;d lEug fmr l=i.sks iEÿkq ú.i f;a 
fldamamhla mdkh lrkak' thska Èhjeähdj ksid we;s jk 
ix;+,;d myj hhs' YÍrhg kejqï cjhla yd m%fndaOhla ,nd 
fohs' w;=re wdndO rys; 100%  la iajNdúl wuqøjH muKla 
fhdod ilid we;s neúka Èklg ;=ka jrla ,nd .ekSu jvd;a 
fhda.H fõ' ffoksl jev lghq;= m%fndaOu;aj lsÍug iy 
fi!LH iïmkak Ôú;hlg uy`.= w;Aje,ls'
reêrfha iSks uÜgu YS>%fhka 
wju lr .ekSug T!ëh 
f;nq Ydl m;% o fhdod we;'
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� ලාං�ය ෙච� ��න යන 

���ව�ෙය� ���ලද �ට� 

ෙච� ��කා ��තා �ෙ���යට 

ප��ය� ෙලාක ෙච� ස�ෙ�ලනය 

��� ස�මානය� ප්ර�නය කරන 

ල�. ඒ ‘ආ�යා� ෙච� �ඩාෙ� 

කැ� ෙපෙනන �ඩාව ෙවන� 

කර�නා’ ෙව�ෙව� �ෙදන 

ස�මානය�.

ජා��තර ෙච� ස�ෙ�ලනය 

��� 2022 ‘කා�තා ෙච� වසර’ 

ෙලස න� කර ඇ� අතර, කා�තා 

ෙච� ��කාව�ෙ� සහ ඒ ආ�ත 

�යාකා��ෙ� ශ��ය ඇග�මට 

කා�ඩ 13� යටෙ� ෙමම 

ස�මාන ප්ර�නය ��ෙක��. �ඩා 

සංව�ධනය ��ම සඳහා කැප 

�, ෙවන� කර�න� වශෙය� 

මහා��ප හතරකට ෙමම ස�මාන 

ප්ර�නය කළ අතර, එ��� ��තා 

�ෙ���ය ස�මානයට පාත්ර�ෙ�. 

ඇයට ෙමම ස�මානය ���ෙ� 

ආ�යා කලාපෙ� රටව� 58� 

අත�� �ම �ෙ�ෂ�වය�.

30 වැ� ‘FIDE World Chess 

Olympiad - 1992’ තරඟාව�ෙ� 

ර� පද�ක�ලා��ය වන ��තා 

�ප්ර��ධ ෙච� ප්රව�ධකව�ය�. 

එෙහ� අවස� ෙමාෙහාෙ� ෙමම 

ස�මානය ප්රකාශයට ප�කළ 

�සා ඇයට ප� වතාව� ෙලාක 

ෙච� �රයා � ඉ��යාෙ� 

ග්රෑ�� මා�ට� ��වනාද� 

ආන�� අ�� ස�මානය 

ලබාගැ�මට �� අව�ථාව 

මඟහැ��. ෙකෙ�ෙවත� ප��ය 

අෙගා�� 28 වැ�� ෙකාළඹ 03 

‘Movenpick’ ෙහාට� ප�ශ්රෙ�� 

� ලංකා ෙච� ස�ෙ�ලනෙ� 

සභාප� ල��ම� �ෙ���ය 

අ�� ඇයට එම ස�මානය නැවත 

ප්ර�නය කර�නට කට�� කර 

���.

ලාං�ය ෙච� ��නට 
ෙලාක ෙච� ස�ෙ�ලනෙය� ස�මානය�



08 2022 සැ�තැ�බ� 14 වන බ��

අප අවට ඇතැ� 

පැවෙසන අ��ත ශ��� 

��බඳව ස��ෙ�දන කරන 

‘ඇ�ටනාව�’ බ� ��ත 

සංෙ�දන උපකරණය� 

ගැන �ට කලකට ෙපර මට 

අස�නට ලැ�ෙ� එවක 

ක���ය තානාය� පාලකව �� ස�ප� 

�ශා�ත ෙවදෙ� මහතාෙග�.

ඔ� වැ��රට� මා හා �යා �� 

අ�දමට එය, ��තලම ප්රෙ�ශෙ� ය�ත්ර 

ම�ත්ර ��ක� කරන කා�තාවක ��� 

��ය� එ�දහ� ෙද�ය� වැ� �දලකට 

අෙල� කර�න�. �ව� කරන ලද එම 

ඇ�ටනා �රය �ල�ෙගන ෙගා� �වෙ� 

���� අත ෙප�ය ෙනාහැ� �ථානයක 

තැ�ප� කළ �ට, �වෙ� ෙහා වට�ටාෙ� 

��ත �යාකා��වය� ෙ� න� එය 

��ධාකාරෙය� සං� ��� කරන බව� 

ඔ� �ය.

“ඒ �රය ෙගදර ���� උ� තැනක තැ�ප� 
කරලා දව� හත� යනක� ෙගදර හැෙමාම 
දවෙ� පැය 24ම ඒ ගැන ෙසා��ෙය� 
��ෙයා� ෙගදරට අම�� හ� �න බ�ධන 
හ� ෙවනය� හ� ෙදාෂය� �ෙයනවා න� 
ෙනාවැර�ම ෙප��� කරනවා�. ෙමහාට 
�ම ව�ග ෙ�න ��ව� වෑ� එකක ඩ්රැ�ව� 
මහ�තෙය� තම� මට ඔය කතාව ��ෙ�.”

ස�ප� � එම කතාව ස�බ�ධෙය� 

පැව� ��හලය �සා මම ඒ ෙමාෙහාෙ�ම 

එම �ය�� මහතාෙ� ��ඳ �රකතනයට 

එ�කර ග��.

“ඒක ෙබාෙහාම බලග� �වම� කර� 
ෙතල�. අ��ස බාගයකට යන �යදම �තර� 
මෑ�ෙයා ග�ෙ�. ඒ මෑ�ෙයා ��වා වෙ�ම ඒ 
ෙතල ෙගදර තැ�ප� කරලා ෙදවැ� දවෙ� 
� ෙ� ඇ�ෙළ� ෙග�ෙබ� කෑගහන ස�දය� 
ඇ�නා. අ� ෙටා� ප�� කරෙගන ෙ� 
හැමතැනම ෙහ�වා. ඒ� ඔෙ� ෙමාෙක�ව� 
නෑ. ෙකාෙහාමහ� ඊට දව� ෙදකකට ප�ෙ� 
උෙ� බලනෙකාට ෙ� ��ෙ� වැ�ෙපාෙළාෙ� 
ම��සෙය�ෙ� අ� පාරව�. ඒ� අෙ� 
ක��ව� ඒ පැ�තට අ�ය� ��ෙබව� 
නෑ. ඊටප�ෙස හ�වැ� දවෙ� අ� ආෙයම� 
අර මෑ�ෙයා හ�බෙව�න �යාම තම� එයා 

��ෙ� ක��හ� තරහකාරෙය� ම��ස 
���ය��, අම��ස ���ය�� �ව� කරලා 
එවලා �යලා. ප�ෙස මෑ�ෙයා එෙ� ඉඳලම 
ඒ �න බ�ධනය කැ�වා. ෙකාෙහාමහ� 
බ�වලට� එ�ක ඔ�ෙකාම ��ය� ල�ෂ 
ෙදකහමාර� �තර �යා.”

එම �ය�� ��ඳ �වාය. 

“ෙකාෙහාමහ� අ�� ��� 
ඔය �යන මෑ�ය�ව 
හ�බෙව� එයාෙග ඔය 
ෙස�ලම ෙමාක�ද 
�යලා හ�යටම 
දැ�ග�න.” එම �ය�� 

��ඳෙ� කතාෙව� 

හටග� නව� 

උෙ�යාගය ��ෙකාට 

මම ස�ප�ට �ෙව�.

ක���ෙ� �ට 

�ෙලා�ට� 20� 

පමණ ��� ��� 

එම ෙ�වාලය අ� 

ආ�ය�ලා��ෙ� 

ජනාවාසය� බව 

බැ� බැ�මට 

වටහාගත හැ��ය. 

��ම��ම පාෙ� 

අ�ංහල ජනතාව� 

�ව� � එම ප්රෙ�ශෙ� 

ත�ෙකාළව�� වටකළ 

�ඩා �වස� ඉ���ට ඇෙ� �ඩා ෙ�වාලය 

��ටා ���. අප එ� යන�ට �ස 

��නට ව�නට �ඩා ෙතා��ය� පැළද 

පාපැ�ය�� පැ�� ��ගලෙය� එම 

ෙග��ෙ� �� මරහඬ තලන ග� ��ළ� 

ෙදෙදෙන� පාදව�� එ�ලාෙගන අ� 

ඉ��යට එ�� �� අතර, �� සාය� සහ 

හැ�ටය� හැඳ ඔ�ට ��ප�� පැ�� 

ගැහැ�ය ඔය �යන මෑ�ය� �ය�� යැ� 

මට ��ණ.

“අ� ආෙ� ෙලා� කරදරය� ෙවලා 
මෑ�ය�ෙග� ��ට� බලාෙපාෙරා��ෙව�.”

මම ��ණට �ාජ අසරණබව� 

ආෙරාපණය කරග��� �ෙව�.

“ඒ �ණාට අද ෙ�වාෙ� වැඩ කරන දවස� 
ෙනෙව�ෙ�.” එ�ට ඇය �ෙ� ��ය� 

ෙනා����සහගත බව��.

“අෙ� එෙහම �ය�න එපා මෑ�ෙයා. �ට 
�ක කාෙලකට ක�� මෙග ෙනානා ෙමෙහ� 
�ව� කර� ෙතල� අරෙගන ��� දැ� 
ෙනානෙග ඔ�ව ෙහාඳටම අ��ෙවලා. 
එෙහ����ම ය�ස�ය� වෙ�. අෙ� 

�තර� ෙනෙ� අහල පහල 
�����ෙග� ඇඟට 
කඩාෙගන ප�නවා. ෙ� 
ඉ�ෙ� මෙ� ෙනානෙ� 
ම��.” මම මෑ�ය�ට 

ස�ප� ද�ව�� පත 

ෙකබරය� ඇද බෑෙව�.

“එෙහමන� ඉ�� 
ලබන ෙසන�රා� උෙ� 
ෙලඩාව� අරෙගන එ�න. 
ඔෙහාම ත�යම ඇ�� 
හ�ය�ෙන නෑෙන.” ඇය 

ෙනා����සහගත ෙලස 

�ෙ� එම ෙගව�ෙ� �� 

ග� ��ළ� ෙදෙදනා 

තම ස�කලය ��පස 

ඇ� ��වට දමා, උ� 

ෙදෙදනා ග� තැනැ�තා 

�� �ද� ෙනා�� �පය 

ගැ�මට අ�ම� කර��.

“�ට ක�� අෙ� නෑනා 
ෙකෙන� ඇ�� බාරය� ඔ�� කර�න ෙ� 
ෙ�වාෙලට ��ෙළ� �දහ� කරලා �ෙයනවා.” 
ඒ සමඟම ඇෙ� අපහ�ව වටහාග� මම 

නැවත �ෙව�.

“දැ� ඔය ෙද�නා ය�න. ��� ලබන 
ෙසන�රා� ඔය �යන ෙලඩාව අරෙගන එ�න. 
එෙහම නැ�ත� ඕන �දය� ගහග�න.” 
මෙ� ඒ �මට මෑ�ය� වඩා� ��ත � 

බව� ෙප�ණ.

“මෙ� ෙනානා මෑ�ය�ෙග� ඔය ෙතල අර� 
�ෙ� හ�� කරදර ගැන ෙහාය�න. ඒ� මට 

ෙ��ෙ� ෙ� පළා�වල මෑ�ය�ෙග හ�ෙරා 
ඉ�න හැ�යට ඒ කරදරව�� ෙ�ෙර�න ෙත� 
ගැ�ම� ��ල� ම�ෙ�. අෙන අ�ෙ� ෙ� 
මග�ගට ���� මෑ�ෙයා ගැන �යන කතා.”

එ�ට මා ��ණා�කව ප්රකාශ කළ 

මනඃක��ත ��ගලය� ෙව�වට ��ධ 

��ගල න� ආෙරාපණය කර ග��� 

ඇය කළ කතාබහට මා ෙහා�� ක� � 

��ෙ�න� මා ෙ�තා� අසා ෙනාමැ� අ�� 

‘��ද �ංහල’ වද� ��පය� ද මාෙ� වා� 

ෙකාෂයට ෙගා�කර ගැ�ෙ� හැ�යාව මා 

හට ��ව�නට ��ණ. 

“හ�යටම ඔ�න ඔය ��යටම තම� මෙ� 
ෙනානා ���ෙව� දඟල�ෙ�.” � මම ස�ප� 

ද සමඟ ආප� හැ�ෙණ�.

සැබැ��ම ෙමතැන ��ව�ෙ� ��� 

ෙදෙ� මෙනා��ා�මක ���ව�. යෙම� 

සෑම�ෙටකම ෙමවැ� ��ත ��වාස 

ෙවත න�ව�ෙ� �ත �ළ දැ� මාන�ක 

ආත�ය� හටග� �ෙටකය. එෙ�ම 

ෙමම මෑ�ව�� එය ���සා බැ�ම 

��ස �ව� කළ ෙතල� යැ� පවස�� 

ෙමවැ� යම� ���ට ඒ ඔ�ෙ� ඒ මාන�ක 

ආත�ය අ�සංෙ�� බවකට හරවාගැ�ම 

සාමා� ��� �වභාවය�. ඒ ඔ�ෙ� ෙමම 

මෑ�ය� �� �ව� කළ බව පැවෙසන ෙතල 

�වෙ� රඳවාග� ෙමාෙහාෙ� �ට තම� 

අසන, ද�න, ��න සෑම අ�දැ�මකට 

��ත ආෙරාපණ ලබා�මද ඉතා සාමා� 

�වභාවය�.

ෙම� ඉහත සඳහ� �ය�� ��ඳ එම 

ෙතල �වෙ� තැ�ප� කළ ෙමාෙහාෙ� �ට 

ඇ� �� මැ�යාෙ� නාදය සහ ��ෙ� �� 

�යවර සටහන ��බඳව සැක�� �ය� 

ඇ�ෙකාට ග�ෙ�� ප�ව ඒ මෑ�ය� 

ය�ෙව� හ��වන කා�තාව ඊට සාව� 

ආෙරාපණය� � ��ය� ල�ෂ ගණනක 

�දල� කඩාවඩා ග�ෙ�� ඒ ත��වය 

යටෙ�ය. 

මා�ෙ��

�ල� ෙ�නා�ංහ

�ත�� ෙපෙ�තය�

 අතටම අ�ලා ෙද� ලැෙ� 

“මෙ� ෙනානා 
මෑ�ය�ෙග� ඔය ෙතල 

අර� �ෙ� හ�� 
කරදර ගැන ෙහාය�න. 
ඒ� මට ෙ��ෙ� ෙ� 
පළා�වල මෑ�ය�ෙග 
හ�ෙරා ඉ�න හැ�යට 

ඒ කරදරව�� 
ෙ�ෙර�න ෙත� ගැ�ම� 

��ල� ම�ෙ�. අෙන 
අ�ෙ� ෙ� මග�ගට 

���� මෑ�ෙයා ගැන 
�යන කතා.”
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එ� ඔ� ළඟ �� 

ෙසෙනහස මත� වන�ට 

තවම� �ත පෑ� ය�ෙ� 

එ� �� ආදර�ය 

බව �සාමය. ���� 

ෙප�ව�ය� � මට ඔ� 

ෙකතර�න� ක�ණාව�ත 

��ද? ඒ හැ���වල 

ආදර�ය බව අදටද දවස 

�රා �වද �� කර කර 

ඉ�නට හැ�ය.

ඔ� මා පළ� 

වතාවට ද��ෙ��, 

මා ඔ� පළ� වතාවට 

ද��ෙ�� ��ව��ාල 

අව�හෙ��ය. මා එ� 

මාෙ� ���ය� සමඟ 

එ� �ෙ� ෙනාෙ��� 

පාඩම� සාක�ඡා 

��මට�. ඔ� පෙසක 

ෙපාත� ෙපරලාෙගන 

පාඩ� කර�� ��ෙ�ය. 

පාඩම සාක�ඡා කර 

අවසානෙ� ���ය 

මාෙග� ෙව�ව �ය� 

මා එ�ම ��ෙ� 

ආහාර ෙගන, සව� � 

ෙ�වා�කාගාරයට යාෙ� 

අර���. හ��ෙ�ම 

මා ඉ��ෙ� අ��ග� ඒ 

කඩවස� ත�ණයා මා 

අ�දම�ද කෙ�ය. �වට 

ග� බ� කට �ල ග�නට 

බැ� තරමට මා �ගැ�� 

��ෙය�.

එ� හ��ම ආදර 

ස�බ�ධය� ද�වා �ර 

ෙගන �ෙ� ඔ� �ව�, 

මාෙ� �ෙ�� ඔ� 

ගැන ��ෙ� ෙනාමඳ 

ආක�ෂණය�. �� 

පම�� ආදරය ඇ��ම 

ගැන මා �� ෙපර ��වාස 

කර ��ෙ� නැත�, එය 

ස�ය� බව මට පස� 

ෙව�� ���.

මා කැමැ�ත ෙද�නට� 

ෙපර මට කප� �� එක� 

අර� ෙද�නට ඔ� ���� 

�ෙ�ය. මාෙ� �වසට 

පැ�ණ ෙදම��ය� 

හ��මට කැමැ�ත පල 

කෙ�ය. මා ෙප� ඩ්ර�� 

එක� ගැ�මට �ද� එක� 

කරන බව දැනග� ඔ� 

ඊළඟ �නෙ�ම මට ෙප� 

ඩ්ර�� එක� ෙගනැ�� 

��ෙ�ය. ඉ�� මා ��ෙ� 

ඔ� මාෙ� පළ� සහ 

අවසාන ෙ�මය බවය. ඔ� 

මාෙ� ඉරණ�ක� බවය.

ආදරය �� සැන��ෙ� 

ගලා �ෙ�ය. ෙකෙ� 

ෙවත� අ��� 3කට ප�, 

අප ��ව��ාලෙය� 

�ටවන දව� වන�ට 

ඔ�ෙ� �ත ෙසල� ���.

අප ෙදෙදනාෙ� 

ෙනාගැළ�� 

මා ෙනාසලකා 

හැ�යද, ඔ�ට 

ඒවා ෙපෙන�නට 

පට�ෙගන 

���. අප 

ෙදෙදනාෙ� අදහ� 

ෙනාගැළෙපන බව 

ඔ�ෙ� ��� �තරම 

පාෙ� �යැෙව�නට 

පට�ෙගන ���.

මා ��යාවකට 

ෙගා� ෙදවන ස�ය 

ෙගෙවන තැන ඔ� 

ස�බ�ධය �ඳ 

දම�නට අවසර 

ඉ��ෙ�ය.

මා ෙනාකළ වරදකට 

සමාව ඉ�ලා හඬා 

වැෙට�� ඔ� මෙදස බලා 

��ෙ� ෙ�දනාෙව�.

“අෙ� ���, ඔයාෙ� 
��ම වරද� නැහැ 
ෙද�යෙ�. ඔයා තර� 
ෙහාඳ ළමෙය� මම 
දැකලා නැහැ. ඒ� මම 
�ය�ෙ� අ� ෙද�නෙ� 
අදහ� ගැළෙප�ෙ� 
නැහැ �යලෙ�.” මා හඬා 

වැෙට�� ඔ� මාෙ� �ස 

අතගා�� පැව�ෙ�ය.

“�ය�න ෙනාගැළෙපන 

තැ�. මම ඒවා 
හ�ග�න�.” මම �ය�� 

ඔ� ��ම� ෙහ�ෙ�ය.

“මම ඉඳලා �ටලා ��� 
එක� ග�� ඔයා අඬනවට 
මම කැම� නැහැ. මට වැඩ 
වැ� ෙවලාවට ඔයාට ෙකා� 
කර�ෙ� නැහැ �යලා 
ඔයා අඬනවට මම කැම� 
නැහැ. මම ෙවන ගෑ� 
ළමෙය� එ�ක �නා�� 
ප�යට ක�� �ෙරන 
ඔය ඇ�වලට මම කැම� 
නැහැ. ෙකා��ම �යනවා 
න� හැමෙ�ටම අඬනවට 
මම කැම� නැහැ. ඔයාට 
ගැළෙප�ෙ� මම වෙ� 
ෙසාශ� ෙකෙන� ෙනෙව�. 
ෙගාඩ� අ�ංසක ��� 
ළමෙය�. මම ෙනෙව�.” 
ඔ� �යන ��ව� වටහා 

ගැ�මට මට අව� 

ෙනා��.

“මම අඬ�ෙ� නැ�ව 
ඉ�න� ආෙ�. මාව �ලා 
ය�න එපා.” මම �ෙව�.

මාෙ� සහ ඔ�ෙ� 

අදහ� ෙනාගැළ�� තැ� 

තව� අෙටාරා�ය� ඔ� 

��� ��තර කර�� ඒවා 

වටහාගැ�ම ෙව�වට මා 

� එකම ෙ� “මම ෙවන� 

ෙව�න�” �ම පමණය.

අවසානෙ� මා ඔ�ෙ� 

ෙදම��ය�ට�, මාෙ� 

ෙදම��ය�ට� �ය�ල 

�යා හඬා වැ�ෙණ�.

ඒ ෙදම��ය�ට අ�ව 

මා ඉතා ෙහාඳ �ය�ය�. 

ඉ�� ඔ��ටද මා නැ� 

කරගැ�මට අවැ� 

ෙනාව�නට ඇත. ඔ�� 

ඔ�ට බැණ වැ� ෙකෙ� 

ෙහා �වාහය ��කෙ� 

එබැ��.

මට එ� දැ�ෙ� මහා 

ජයග්රා� හැ�ම�. ඔ� 

ෙව�ෙව� ෙ�� ���නට, 

ඔ� සම�� ෙපර ෙලසම 

ආදරෙය� ���නට ��න 

දැ�ෙක�. 

න�� ඔ�ෙ� 

හැ��ෙම� සැබෑම 

ෙවනස� මම එ��� 

ප�ව ��ෙව�. ඔ� 

��ක� පමණ� ඉ� 

කරනා සැ�ෙය� බවට 

ප��ෙ�ය. තව�රට� ඒ 

ආදරය අප අතර ෙනා��.

ඔ� මට ෙවන� ෙම�ම 

ක�ණාෙව� සැල�වද 

ඔ�ෙ� �ෙත� තව�රට� 

මා ගැන ඇ�ම� නැ� බව 

මට වැටෙහන �ට ක�ගත 

� අවස�ය.

තම�ව හැර ය�ෙන�ව 

බෙල� අ�� කරගැ�ම 

ෙනාකළ ��� යන ස�ය 

මට වැටෙහන �ට මා 

ප්රමාදය.

ඉ�� ඒ ආදරය මට 

නැවත හ� ෙනා��.

සමා� ඩය�

යන යකාට 
ය�න ෙද�න
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ඒ 1991 ෙපබරවා� 

4 වැ�� �දහ� �නය 

���ෙත� ෙඛ�තාරාම 

�ඩාංගණෙ� පැව� 

සංද�ශනය�. තරඟ 

සංද�ශන ��පයකට 

ප� ඊළඟට පැවැ��මට 

�ය�තව ��ෙ� 

නරඹ�න� ක��� 

දැ� ආසාෙව� බලා�� 

�� පැ�ෙ� අංගය�. 

අ� හතර� උස බාධක 

අ�ටාලය�, එ�ට 

එහා�� � �� වළ�ල�, 

එ�� ප��නට ��න� � ය��පැ�ක� 

ෙදස� ��ව �� මහා ජනකාය බලා��ෙ� 

��හලෙය� ���ගසනා දෑ�ව��.

ඔ�වරස� මැද ��මයජනක දෑ�ව�� 

ෙ� ෙදස බලා ��නා තව� �ෙ�ෂ අ��ත� 

ෙදෙදෙන� �ය. ඒ එවකට ජනා�ප� ෙ�.ආ�.

ජයව�ධන සහ අගමැ� රණ�ංහ ෙ�ම�ස�.

ඊළඟට ප්රෙ�ශෙ�ම ඔ�වරස� හඬ 

මැද ය��පැ�ක� පැ�ය පණ ගැ��ය. 

පැයට �ෙලා�ටර 60ක ෙ�ගෙය� පැ�� 

ය��පැ�ය ���ම අ� හතෙ� අ�ටාලයට 

උ�� පැන ප�ව ඊට එහා�� � �� 

වළ�ෙල�ද පැ�ෙ�ය. පැ�ය නවතා� 

ය��පැ�ක� ඊළඟ ෙමාෙහාෙ�� එෙත� 

ෙවලා �ස පැළඳ �� ෙහ�මටය ගලවා දැ�ය.

��මය�...

�� වළ�ෙල� ප�නවා ��වාට� වඩා 

��ව �� ��ස ��ම �ෙ� �� වළ�ල 

තරණය කෙ� ���ෙය� ෙනාව ෙකා�ඩ කර� 

ෙදක� ෙග� �ං� ෙක�ලක බව ��වාට 

ප�වය. ද�ශනෙය� ඉමහ� ප්රෙමාදයට 

ප� � ජනා�ප� ෙ�.ආ�.ජයව�ධන ඒ 

ද�ෂ ත��යව ඉ�ම��ම තමා ��නා 

ෙ��ෂකාගාරයට කැඳ� ෙ�ය.

“එතෙකාට මට 23�. ත�ණ ගෑ� ළමෙය� 
ෙ� වෙ� වැඩ� කර� �යලා ��වාස කර�න� 
බැහැ� �යලා ජනා�ප��මා ��වා. ජනා�ප� 
වෙ�ම අගමැ��ම� ඉ�සරහටම ය�න �යලා 
ඒ ෙවලාෙ� මට �බ පැ�වා.”

ඒ හඬ එ� ෙකා�ඩ ෙදක� 

බැඳ �� වළ�ල තරණය කළ 

ෙක�ලෙ�ය. න�� බ��ම� 

�ජයව�ධන �ව� ක��� 

ඇයව හ���ෙ� බ�� 

�ජයව�ධන �යාය. �ද හ�� 

ෙපා��ෙ� ර�ඩ� ක�ඩායෙ� 

එකම කා�තා සාමා�කාව 

ෙම�ම �� වළ�ව�� පැන 

වා�තා තැ� ෙලාව පළ� 

කා�තා ෙසබ�යද ඇය�. ෙ� 

ග�� �යප� �ව� අදට� 

��� ත�ණ ඇය සමඟ අ� 

කළ කතාබහක සටහනය.

“මම �ං� කාෙ� ඉඳලම �ඩාවට ද�ෂ�. 
�ඩාෙව� ජා��තර ජයග්රහණ පවා ලබාෙගන 
�ෙයනවා. 1979 � ලංකාෙ� පළවැ� �ද හ�� 
කා�තා බළකායට ෙසබ�ය� බඳවා ග�නවා 
�යලා අයැ��ප� කැෙඳ�වා. �ඩාවලට� ද�ෂ 
�සා ඉ�� මට� කා�තා බළකායට බැෙඳ�න 
ආස ��ණා.”

1980 වසෙ� ලංකාෙ� පළ� �ද හ�� 

කා�තා 

බලකායට 

බැෙඳන ඇය ��ම 

ය��පැ� කරණ� 

�යැ�� ද��ෙ� 1982 

� සරවණ��� �ඩාංගණෙ� 

පැව� �ද හ�� ����� පහ� 

සංද�ශනෙ��ය.

“එතැන� �ද හ�� ෙපා��ෙ� 
ර�ඩ� �� එක ය��පැ� කරණ�, 
�� වළ� පැ�� වෙ� �ෙ�ෂාංග 
�ස� ඉ��ප� කරනවා මම 

දැ�කා. එ�වා දැ�කහම අෙ� මට� ඒ වෙ� 
ෙ�ව� කර�න ඇ� න� �යලා මට ��ණා.”

ප�ව බ��ෙ� ඉ��මද සලකා බැ� 

� ලංකා �ද හ�� ෙපා��ෙ� ක�න� 

ෙ�.ඒ.�ලර�න, ��ත� ක�න� එ�.අ�.

දහනායක, ක�තා� �ල� �ර�ංහ සහ 

සැරය� ��� ජය�ක්රම වැ� අය �ද හ�� 

ෙපා��ෙ� කා�තා ර�ඩ� ක�ඩාම� 

����මට ���� �ය.

“ප�ෙ� මම �ද හ�� කා�තා 
බළකාෙය� �ද හ�� ෙපා��යට මා� �ණා. 

මා� එ�ක තව �ලධා��ෙයා හතරෙදෙන� 
ය��පැ� ���වට �යා. හැබැ� ���ව 
ඉවර ෙව�න� ක�� ඒ අය �� එෙක� අ�� 
�ණා. ඉ�� ක�ඩායෙ� ඉ�� �ෙ� මම 
�තර�. ��වාස කර�ද ද�ෙ� නෑ ඒ ෙවනෙකාට 
මම ෙමාට� ස�කෙ�ක ��ප�ෙසව� ඉඳෙගන 
���ලා ��ෙ� නැහැ. ඉ�� ���ම අ�ට 
��ෙ� බ��කෙ� ත�� කර�න, හරව�න, 
නව�න. ප�ෙ� ෙකාෙහාමහ� �ෙක� �ක වැෙ� 
��� �ණා.”

1984 � ලංකා ෙමාට� �ඩා සමාජය ම�� 

පනාෙගාඩ පැවැ�� කා�තා �වෘත බාධක 

ධාවන තරඟෙ� ප්රථම �ථානය �නාගැ�ම 

ය��පැ� අංගය�� ඇය ලබාග� පළ� 

ජයග්රහණය�. ක� ෙහ�, මඩව�� ආ� 

බාධක මැඩෙගන ය��පැ�ය පැ�ම එම 

තරඟෙ� �වභාවය�.

අෙ� කතානා�කාව 

බ�� ජයව�ධන පළ�වරට 

�� වළ�ල�� ප��ෙ� 

1984 ඇ���ය මහෙපාළ 

සංද�ශනෙ��ය. �තා� 

හ��ෙ� කා�තා ර�ඩ� 

ක�ඩායම� ��ණද ඔ�� 

කරණ� ගැ�ම, �� වළ� 

පැ�ම වැ� අංගවලට 

සහභා� � ෙනාමැ� 

�සා ය��පැ�ය�� 

�� වළ�ල� තරණය 

කළ ෙලාව පළ� ෙසබ�ය 

ව�ෙ� ඇය�. ඉ�� 

එ�� ප� ඇය මහෙපාළ, 

ග� උ�ව ෙම�ම �දහ� 

උ�සවවලට නැ�වම බැ� 

ච�තය� �වාය.

“ඒ කාෙ� මම පැ�ෙ� ‘DT 175’ ව�ගෙ� 
බ��කලය�. බ��කෙල� �� වළ�ල ගාවට 
ළංෙවනෙකාට මෙ� �තට අ��ම ශ��ය� 
එනවා. ඒ �සා මෙ� �තට කව�ව� බය� 
දැ�ලා නැහැ. හැබැ� 1992 කා�තා �ෙ�ට 
පැවැ��� සංද�ශනෙ�� මට අන�ර� �ණා. 
එ� මම �� එක� උ�� පැනලා ඊගාවට �� 
වළ�ෙල� ප�නෙකාට මෙ� බ�� එක �� 
වළ�ෙ� �ර�ණා. ඒ පාර මාව ��ෙවලා ��� 
මෙ� ද�� අත කැ�ණා. ඔය උ�සවය බල�න 
එ� ෙ�ම�ස මැඩ�� ඇ��ලා ��යා. මාව 
වැ�� එකට එ��යට හ� �ක�. ප�ව�ම 
එ��ය ෙලා� පල�� ම�ල�� අර� මාව 
බල�න ඉ���තාෙලට ආවා. මාස ��පය� 
�හඬව ඉඳලා අත �වෙව�� ගම� ආෙ� බ�� 
ප��න පට�ග�තා.”

ප්ර�ණ �ත්රපට අ��ෂ ෙරා�� ප්රනා�� 

අ��ෂණය කළ ‘�ර��ෙයා’ �ත්රපටෙ� 

ප්රධාන ච�තය ��පණය කළ ෙරා� 

ෙ�නානායක ෙව�ෙව� ත්රාසජනක රංගනයට 

�යක � ඇ�ෙ�ද ඇය�. එෙ�ම ඇය �ය 

පහෙළා� වසරක ලද ෙ�වා කාලෙ�� කළ 

ෙ�වය ෙව�ෙව� ස�න�ධ ෙ�වා සහ ��ය 

ෙ�වා පද�ක�ව��ද ��� ලබා ඇත.

“ය��පැ� ප�නවට අමතරව යාපෙ�, 
ක�ල�, ක�කස��ෙ�, ��ස වෙ� ප්රෙ�ශවල 
ෙපා�� රාජකා� කරලා �ෙයනවා. එකපාර� 
මම යාපනය ෙකා� කා�තා �න��ථාපන 
ම��ථානයක රාජකා� කළා. එතැන �ට� ද�ළ 
කා�තාෙවා හැෙමාම වෙ� මා� එ�ක �තව� 
�ණා. දවස� ෙදක� ය�� මට ෙදමළ ��ව� 
�ණා. එයාලට �ංහල ��ව� �ණා. ෙකා��ම 
��ෙවා� අ��මට ඒ අයෙ� ර�� ස�ව� 
පවා ෙ��ෙ� මම�.”

ඇය �ෙ� �නහ නග��ය. �ද හ�� 

ගැ�� බළකාෙ� ෙකාප්ර� ��� (ප�ව 

ෙ�ජ�) සමඟ �වාහ � ��න ඇය දයාබර 

��� ෙදෙදෙන�ෙ� මව�. 1980 ගණ�වල 

ය��පැ�ෙය� රට ෙහ�� ඇෙග� ස��මට 

ෙපර තව�  එ� ප්ර�නය� ඇ�ය ��ය.

“තවම� බ��ක� ප��න ��ව�ද?”

“අෙපා� ඔ� ෙමාකද බැ�... මට දැ� 
හැටපහ�. ඒ� අදට� මම �තාලා ෙද�නෙ� 
බ��ක� ප�නවා.”

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

�� වළ�ල� තරණය කළ ෙලාව පළ� ෙසබ�ය 
බ��ම� ජයව�ධන

ෙදෙදෙන� �ය. ඒ එවකට ජනා�ප� ෙ�.ආ�.

ෙවලා �ස පැළඳ �� ෙහ�මටය ගලවා දැ�ය.

තරණය කෙ� ���ෙය� ෙනාව ෙකා�ඩ කර� 

ෙ� වෙ� වැඩ� කර� �යලා ��වාස කර�න� 
බැහැ� �යලා ජනා�ප��මා ��වා. ජනා�ප� 
වෙ�ම අගමැ��ම� ඉ�සරහටම ය�න �යලා 

කා�තා 

බලකායට 
����මට ���� �ය.

බ��ම� ජයව�ධනඑතෙකාට 
මට 23�. ත�ණ 
ගෑ� ළමෙය� ෙ� 

වෙ� වැඩ� කර� �යලා 
��වාස කර�න� 

බැහැ� �යලා 
ජනා�ප��මා 

��වා

මට 
දැ� 

හැටපහ�. ඒ� 
අදට� මම �තාලා 
ෙද�නෙ� බ��ක� 

ප�නවා

අත කැ�ණට ප�ෙස 
ෙලා� පල�� �ඩය� අරෙගන
ෙ�ම�ස ආ�යාව මාව බල�න ආවා
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iudch ;=< nyq,ju 
oel.;yels frda.dndO 
w;ßka fld÷ weg fm< 
wdY%s;j we;sjk 
fndfyda frda. iy 
iakdhq frda. úfYaI fõ' 
tu frda. i|yd 
Y,Hl¾ula fyda lsisÿ 
T!IOhla fkdue;sj 
m%;sldr lsÍu Tng 
wd.ka;=l lreKla úh 
yel' tfy;a Tiaáfhdam;s 
iy yS,skam;s hk ffjoH 
l%uhg wkqj kï fï 
lreK m%dfhda.slju 
w;aú¢h yel' ngysr rgj, b;d 
m%p,s; Tiaáfhdam;s ffjoH l%uhg 
;j;a ffjoHl%u lsysmhl 
ixl,khlska Tiaáfhdam;s iy 
yS,skam;s ffjoH l%uh f,djg 
ìysù we;' tys f.!rjh 
ysñjkafkao Y%S ,dxlsl 
ffjoHjrhl=gh' tfia f,djg 
y÷kajd§ we;s Tiaáfhdam;s iy 
yS,sxm;s ffjoH úoHdj oeka Y%S 
,xldjdiS ck;djg o w;aú¢h 
yel' fïjk úg;a oyia .Kkla 
frda.Ska iqjm;aù we;s w;r tjeksu 
fldgila m%;sldr ,nñka isá;s' 
fï wmQre w;aoelSu ,nd.ekSug 
Tng;a oeka wjia:dj Wodù we;' 
ta wka ia:dkhla fkdj Y%S ,dxlsl 
ck;dj fïjkúg;a fyd¢ka 
y÷kk ud,fí w;=re.sßh mdf¾ 
msysá Tiaáfhdam;s ffjoH 
uOHia:dkhhs'

frda. /ila iqjl< yels fuu 
Tiaáfhdam;s iy yS,skam;s ffjoH 
l%uh frda.Skaf.a frda. iqjlsÍug 

muKla iSudfkdù frda.Ska tÈfkod 
isÿlrk j;ams<sfj;aj,g ukd 
msájy,la ùug fyd| 
wOHdmkhlao ,nd§ mQ¾K iqjh 

Ôú; ld,hgu mj;ajdf.k hdug 
wjYH Wmfoia o ,ndfohs' 

j¾;udkfha fndfyda 
mdi,a <uqka ;=, me;s l=oh 

kue;s frda.h YS>%fhka me;sr 
hkjd' Bg m%Odk fya;=j wêl 
nrla iys; mdi,a fmd;a nE.hla 
lf¾ t,a,df.k hEu iy wu;r 
mka;sj,g f.dia nxl=u; jeä 

ld,hla jdäù isàu' Bg wu;rj 
fndfyda fokd .kq,nk wêl 
fïoh iys; wdydr mdk ksid 
;rndrejg m;aj isákjd' bka 
Tjqka b;d myiqfjkau oKysi 
wdY%s; frda.j,g f.dÿreù isákjd' 
ksjerÈ bßhõj, ys¢ñka rdcldÍ 
ia:dkj, lghq;= fkdlsÍu" f.or 
fodf¾ lghq;= fkdlsÍu jHdhduj, 
fkdfh§u wd§ ksid fïjk úg 
fndfyda msßila ikaê.; 
frda.dndOj,ska mSvd ú¢;s' fujeks 
frda.Skag ie;alïj,ska f;drj 
m%;sldr l< yels fuu Tiaáfhdam;s 
iy yS,skam;s m%;sldr l%uh id¾:l 
m%;sM, ,nd§ we;snj iqj jQ 
frda.Skaf.a m%ldYkj,ska b;d 
meyeÈ,s ù we;'

ud,fí w;=re.sßh mdf¾ msysá 
wm ffjoH uOHia:dkfha YdLdjla 
uyckhdf.a oeä b,a,Su mßÈ 
ud;r lUqre.uqj m%foaYfha 
mj;ajdf.k hk w;r th tu 
m%foaYh wjg ish¨ frda.Ska yg 
uy;a wiajeis,a,la ù we;'

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

- bkaÈl m%sho¾Yk ú;dk

Some of the diseases which are being treated.

m%;sldr ,nd.; yels frda.

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

Prof Sir Steve Russell (Dr.)
I Have known Prof, Karunathilaka now many 
years both as Student and colleague. I 
commend this gentleman to anyone who has 
need of any medical help. He is second to none 
as a dedicated and professional practitioner, 
who is passionate in what he does. Many 
people world- wide, have been helped by his 
unique way of improving people’s structure 
and lifestyle. He could so easily keep this 
Knowledge to himself, but selflessly he wishes 
to teach others so that all can benefit from his 
range of abilities. 
A great man with great ability.

Tiaáfhdam;s frday,

yel' tfy;a Tiaáfhdam;s 

Sciatic
Nerve

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

YdLd ( lUqre.uqj" ud;r
jeä úia;r i|yd www.osteodr.com jk wmf.a fjí wvúhg msúfikak'

ffjoHjrekaf.a iy iqjh ,enQjkaf.a woyia lsysmhla

I could hear abour this Doctor at my stay in UK. My 
sister was suffering from back pain for long time. 
Shad taken lit of treatments from somany other 
places But nothin had given her a solution. Then 
she had heared about this doctor and visited and 
got better treatments. Then on an occasion when 
the Doctor cane to UK, i explained my condition 
and the Doctor kindly treared me. It was a natural 
treatment. I appreciate his kindness towards 

I am Seelarathana thero from Ramagnya Senasana staying in UK.

wd¾'tï' pkaødj;S - ud;f,a'
uu fï frda.fhka wjqreÿ ;=kla ú;r mSvdú| 
weúo.kak;a neßj fu;kg wdfj' we;a; jYfhkau 
fjdal¾ tflka fu;kg wdfj' Èk 5 lau fkajdislj 
m%;sldr .;a;' jdr 15 la muK m%;sldr .;a;' oeka 
ug fyd|hs' ud;f,a b|ka fld<Ug ;ksfhu tkafk' 
ug f.dvla ikaf;daihs' fï ld¾h uKav,h;a fyd|hs' 
fodia;r uy;a;hd nqÿka oel ksjka olskak ´k ug 
fï l< Woõjg' uu f.dvla ÿlaúkao fuu 
wikSmfhka' ug Ôú;h mjd tmdfj,d ysáfh' 
m;a;f¾ oel, fï ia:dkhg wdmq ug oeka fyd|gu

I am an academic who used to use computer nearly 15 
hours a day for last 10-15 years at a stretch.. But all ofa 
sudden I realized  that I could not bend my right hand and 
I couldnt use my computer anymore. On top of that there 
was a lump on my right hand near the wrist. So I met 
several Doctors  and they wanted me to operate it. I scared 
of operations. So I refused to do that. At that time the priest 
of our temple who was sort of paralyzed for two three 

Dr. HemamaliPalihawadana.

months, told me that there is a Professor at Osteo clinic Malabe, who could 
really  help. I came  to see him. I couldn't believe eyes. What he has done was 
amazing . He said that I do not need any operation. He could cure it within rew 
days. So actually at the very first day itself, I I found so much of relief . He didnt 
do any kind of operation.just therapy in the sense  and also gave so much of 
instructions regarding my usage of computers and the way of sit down  and 
using computers and all that. Within the first week itself my pain and everything 
was cured by 75 %. And on top of that every week I came to this place about 3-4 
times. By now I am 90%   cured. But people  don't know that there is this kind of 
treatment in Sri Lanka. He is very kind,very understanding ,very professional 
and gives relevant  advices to everybody . My advice to all my collegues, 
professionals who used to use computers alk the time and having pains, please 
come and see Professor SagaraKarunathilake at   Osteo Clinic Malabe.

fyd|hs'uu fïjf.a frda.j,ska fmf<k wks;a whg;a lshkafk fï wdh;khg 
meñK m%;sldr ,nd.kak lsh,' 

patients. He does every treatments of his own. He is well knowledgeable 
in his treatments. I believe his kind treatments of osteopathy will serve lot 
of patients in Sri Lanka. I once again thankful to Doctor.

uu Ôj;afjkafk .d,a, m%foaYfh' miq.sh ldf, ug 
yÈis wk;=rla isoaO jqKd' fï wk;=r ksid uf. 
iqIqïkdfj fn,a, m%foaYfh isg my<g 3"4"5 lshk 
ia:dkj,g ydksfj,d ;snqK' uu .d,a, YslaIK 
frday,g we;=<;aù yÈis i;aldr tallfh Èk 8la 
ysáhd' tys§ ug ffjoHjre m%ldY lf<a ie;alï 
;=kla lÍug we;s nj' tfy;a uu thg leue;a;la 
oelajQfh keye' fõokd kdYl fndñka ksjfia oeä 
fõokjlska isáh§ ud y÷kk iajdóka jykafia 

tia'tka' ixÔj

flfkl= ud¾.fhka ud,fí Tiaáfhdam;s ffjoH uOHia:dkh .ek oek.kak 
,enqKd' ta wkqj wms frday,g l:d l<d' miqjodu uu oeä úYajdihlska fuu 
ia:dkhg meñ‚hd' ug lsõjd ojia 5 la kj;skak lsh,d' ;=kajk Èkh jkúg 
uf. fõokdj iïmQ¾Kfhkau fyd|jqKd' jevlrka ke;sj ;snqKq weÕs,s 
jevlrkak .;a;d' we|lj;a bkak neßjqKq uu oeka fyd¢ka ksod.kakjd' 
oekg ug ishhg 99 lau fyd|hs' oeka lsisu fõokdjla keye' ug oeka f.dvla 
i;=gqhs' §¾> ld,hla mSvd ú¢ frda.h Èk mfyka fyd|jqKd' fjoH;=ukag;a" 
frday,a ld¾h uKav,hg;a uu f.dvla ia;=;sjka; fjkjd' 

uf.a ku kqrdÊ' uu fojqkaor b|ka ;uhs fuu 
ffjoH uOHia:dkhg wdfj' we;a;gu uu fldkao 
fl<ska lr.kak;a neßj l=ÿfj,d folg keñ, 
;uhs fuu ia:dkhg wdfj' miqj ffjoH;=ud ojia 5 
la udj k;rlrf.k ug m%;sldr l,d' oeka ug 
b;du fyd| iqjhla ;sfhkjd' fldkao fl<ska 
lrf.k ug oeka weúÈkak mq¿jka' Y,Hl¾uhlska 
f;drj lrk fuu m%;sldrh yefudagu fyd|hs 
lsh, ;uhs ug lshkak ;sfhkafk' tuksid Y,H 

kqrdÊ uy;d - fojqkaor'

l¾uj,g kshu jqKq frda.Skag ug lshkak ;sfhkafk fuu ia:dkhg meñK 
m%;sldr lr.kakd f,i' 

ish¿ wiaÓ iy iakdhq frda. j,g iqjh ,ndfok

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

දැ��ම�
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ෙගදර සමහර වැඩ ක�� කරලා ��න� 

ඒවා අෙ� අ�� ෙවන තර� ෙහාඳට 

ෙව�ෙ� නෑ වෙ� හැ�ම� සමහර 

ෙවලාවට දැෙනනවා ෙ�ද? ඒ �සා ෙමාන 

අපහ�තා ��ණ� ඒ වැඩ අෙ� අ��ම 

ෙව�න ඕන �යල� අ�ට �ෙත�ෙ�. මට 

වෙ�ම ඔයාලට� ඒ අ�දැ�ම ඇ�. 

ඉ�� අෙ� ෙ� �වා� කාෙ� ස�ට, 

�ෙනාදය එ�ක ෙග�ණා වෙ�ම ෙනා��ව 

��යට වසංගත ෙරාගය� �සා අ� 

හැෙමාම අස�ප �ණා. ඒ දව�වල දහ� 

��ෙය� ඔ�� එෙ� වැඩ වෙ�කට 

�ටරටකට ���. ���ම අස�ප � ෙ� 

නතා� �. ඊටප�ෙ� එකෙපළට ඔ��ා �, 

මම, අයා� �තා� අස�ප �ණා. 

මට උණ හැ�ණ� ෙමාක�ෙදා වාසනාවකට 

ඔ�ව උ�සෙගන වැඩ කරග�න ��ව�කම 

��ණා. ඒ �සා මම කෙ� දව� ෙදක 

�නකට ඇ�ෙව�න එක සැෙ� කෑම උයලා 

�� එෙ� �ග�න එක. එෙහම කරන ගම� 

ෙකා�චර අමා�ක� ��ණ� මම දහ�ට 

��ෙවම “ඔයා බයෙව�න එපා මං ෙහා��, 
මට ෙලා� අමා�ව� නෑ” �යලා. ෙමාකද 

රාජකා� වැඩ ඔ�ෙ� �යාෙගන �ටරටක 

ඉඳ� එයාෙ� �තට �ඩනය� ෙද�න මට 

අව� �ෙ� නෑ. 

අ�� එක මට ඒ අතර�ෙ� දහ� �තරම 

�යන කතාව� මත� �ණා. ඒ තම� 

කාෙග�ව� උද� අරග�ෙ� නැ�ව ඉ�න 

තරමට �ව�ෙවන එක ෙ��� �යලා. ඒ 

�සා ජපානෙ�� අ� ළ��ම ආශ්රය කරන 

යා�ෙවා �පෙදනාටව� අස�ප �� බව� 

මම �ය�න �ෙ� නෑ. එෙහම ෙනා��ෙ� 

ඊටප�ෙ� එයාලා කෑම�ම  හ�ෙගන අෙ� 

ෙගදර එ�න, අ� ගැන බල�න කරදර 

ෙවන �සා. ෙමාකද ඒ අය� ර�සා කරන, 

කා�යබ�ල අයෙ�. 

ගෑ� අ� හැමෙවෙ�ම අෙ� ද� ප�ල 

අංක එකට �ලා �තන ��දද ෙකාෙහද 

අෙ� �� අමා�ම ෙවලාවට ෙගාඩා� 

ශ��ම� ෙවනවා. දහ� එ�� ද�ව�ට 

ෙගාඩා� �රට ස�ප�. එතන ඉඳ� මට 

�ෙ�ක ග�න �ලා හැමෙ�ම කෙ� එයා. ඒ� 

ඉ�� මට ඇඟට අපහ�ව� ෙනාදැ�ණ 

හැමෙවෙ�කම මං කෙ� ෙගදර අයට ක�න 

උයලා, අ��ෙවලට 

ෙ�න තැ� අ� කර� 

එක. දහ� මට ���� 

කළා “අස�ප ෙවලා 

ඉ���� වැඩ කරන 

එක ස�ප කර�න බැ� 

ෙලඩ�” �යලා. ඒක� 

මම ක��ම ��ෙ� 

ෙකා�චර අස�ප ෙවලා 

��ය� සමහර වැඩ 

අෙ� අ��ම ෙව�න 

ඕෙ� �යල හැ�ම� 

දැෙනනවා �යලා. 

ඉ�� ෙ� අස�ප 

දව� ඇ�ෙළ� මට 

ස�� ෙව�න කාරණා ��ණා ��ෙවා� 

ඔයාලා ��ම ෙව�. නතා� �ට අස�ප 

ෙව��, ඔ��ා �ව� අයා� �තා� නතා� � 

ගැන ද�ව� සැල��ලට මෙ� �ත ස�� 

�ණා. දහ� ෙගදර ආවාට ප�ෙස� දව� 

5� �තර අ� හැෙමාම ෙගදර එකට �ට� 

එක මෙ� �ත ප්රෙබාධම� කළා. මෙ� 

ඇ�මාෙ�ට ෙ��න ෙගදර හැෙමාම �ට� 

එක මෙ� සැන�මට ෙලා� ෙ��ව� �ණා. 

ස�ද බ�ද ��බ� �තට හ� ��කලංක 

බව� දැ�ණා. ඇඟට අපහ�තාවය� 

��ණ� �තට ෙලා� ස�පය� දැ�ණා. 

අද ෙව�� මට �ය�ෙ� අමා� දව� 

�පය� ෙ��ෙය� ෙග�ණා වෙ� හැ�ම�. 

බා��� ෙමාන ��ෙ� ප්ර�න ආව� හැම 

දවස� �හාම ෙහාඳ ��යට බල�න 

��� ෙවන තරමට ��ෙ� ගැන 

ස�� ෙව�න ��ව� ෙ�� 

ලැෙබනවා. මම ෙ���ග�ෙ� 

එ�චර�.

ඔයාට� ෙලඩ�� හැෙදන ෙවලාව� 

අන�තව� ඇ�.  ඒ ෙවලාවට ෙවන� 

වෙ� �වලා පැනලා වැඩ කරග�න 

බැ�ව� ඇ�. හැබැ� ඒ ෙවලාවට 

ඔයාට �ෙතනවන� කාටහ� ෙචාදනා 

කර�න, ෙගදර වැඩ කරග�න 

බැ�ව ඇ�ෙවන �ඩනය ෙවන 

ෙකෙන�ෙ� ��� යව�න, ඇඟට 

දැෙනන අපහ�තාවය ඇ�ණම 

ඔයාෙ� �තට� �වන� නැ�ෙව�. 

ඒ වෙ�ම අස�ප ග�ය ඇ�ලා 

ය�� �� අමනාපක� ඇ�ෙවලා 

�ෙය�. ඒ �සා ෙලඩ� �ක� හැ�� 

ෙවලාවට, කාෙගහ� සහෙයාගය� 

ඇත� නැත� කර�න ��ව� වැඩ 

�ක කරලා ඉව�ෙම� දරාග�න 

��ව�න� ඒක තම� ෙහාඳම ෙ� 

��යට මම ද��ෙ�. 

ෙගදරක අ�මා අස�ප �ණාම 

ඒ ෙගදර ෙවන ගැහැ� ෙකෙන� 

නැ�න�, තා�තා ෙහා ද�ව�ට 

අ�ම තරෙ� බත� ස�ෙබාලය�ව� 

හ�ග�නව� ��ව�කම� නැ�න� 

�ය�ම වැඩකට�� ඇන��නවා. එෙහම 

ෙවලාවට ‘මැෙර�නව� මට �දහස� 

නෑෙ�’ �යලා අකමැ�ෙත�, තරෙහ� 

වැඩ කරනවට වඩා අ�මා ෙකෙන� 

��යට ඔයාට ��ව�න� ෙවන� වෙ�ම 

ආදෙර�, ෛම�ෙය� ඒ වැඩකට�� 

��ව� ��යක කරලා ෙද�න ඒක 

ෙකා�චර ව�නවද? සමහර�ට එෙහම 

කර�� ෙවනදට ���ය පැ�ත පළාෙ� 

ය�ෙ� නැ� අය �ණ� ඔයාට උද� 

කර�න ෙදපාර� �තන එක� නෑ.  

මං ෙගාඩ� ෙවලාවට ෙමෙහම �ය�ෙ� 

මෙ� අ�දැ��. ��ඳ� ��යට, අ�මා 

ෙකෙන� ��යට මෙ� අ�දැ�� ගෑ� අ� 

හැෙමාෙගම ෙපා� අ�දැ��, අ���� 

�යලා මම ��වාස කරනවා. ඒ �සා ඒ 

ෙබ�හ� ගැ�ෙම� �ං� �ං� වැර�, 

අ�පා� හ�ෙගන ස��� �ව�ෙව�න 

ෙකෙන�ට උද�ව� ලැෙබනවාන� මෙ� 

ෙ� ��ෙ� එකම බලාෙපාෙරා��ව� 

ඒක�. 

හ�� මනෙ��ද්ර

මැෙර�නව� 
මට �දහස� නෑෙ�

බා��� ෙමාන 
��ෙ� ප්ර�න 
ආව� හැම 

දවස� �හාම 
ෙහාඳ ��යට 
බල�න ��� 
ෙවන තරමට 

��ෙ� ගැන ස�� 
ෙව�න ��ව� 

ෙ�� ලැෙබනවා. 
මම ෙ���ග�ෙ� 

එ�චර�

ෙලඩ� �ක� 
හැ�� ෙවලාවට, 

කාෙගහ� 
සහෙයාගය� 
ඇත� නැත� 

කර�න ��ව� 
වැඩ �ක කරලා 

ඉව�ෙම� 
දරාග�න 

��ව�න� ඒක 
තම� ෙහාඳම 
ෙ� ��යට මම 

ද��ෙ�

��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.



“ඔයා හ� ල�සන�” �යලා 
ක��හ� �යනවා ඇෙහ��  
දැෙනන ස�ට තර� තව� 
ස�ට� ගැහැ�යකට නැහැ 
�යලා ෙලාක ප්රකට ක�ෙය� 
ෙව�� එ�ගා ඇල� ෙපා �යලා 
�ෙයනවා. සමහර�ට ක�ෙයා 
ෙම�චර ගෑ��ව ව�ණනා 
කර�ෙ� ඒ බව ද�න �සා 
ෙව�න� ඇ�.

කා�තාව� �ණාම ල�සනට 
ඉ�න ඕන තම�. හැබැ� දැ� 
�යන ප්ර�ෙ� ඒක ෙනෙව�. 
ප��ය අෙගා�� 23 වැ�� 
�පලාව� ��පාදන 
ඇ��ව අ�ව� ෙනාවන 
භා�ඩ 300� ආනයනය 
තහන� කරලා රජය ම�� 
ගැස� පත්රය� ��� කර� 
එක� ප්ර�ෙන. ඊට අමතරව 
ෙ� ෙවනෙකාට ෙවළඳෙපාෙ� 
�ෙයන ආනය�ත �පලාව� 
��පාදනවල �ල� 
සාෙ��ෂව ඉහළ ���ලා.

ඒක එෙහම �ණා �යලා 
අ�ට �පලාව� කට�� 
ෙනාකර ඉ�න බෑෙ�. ඒ 
�සා �ක�ප ක්රෙ��� 
හ� ඒ වැෙ� ඒ ��යටම 
කරෙගන ය�න බලන 
එක� අ� ෙ� ෙවලාෙ� 
කර�න ඕන. 

ෙවළඳෙපාෙ� 
�ෙයන 
�පලාව� 

��පාදනව�� 
ලබාෙදන 
ප්ර�ඵල ඒ ��යටම 
ලබාෙදන �වාභා�ක 
ස�කාර� ඕනෑතර� 
�ෙයනවා. 1760 � 
ෙලාෙකට ෙ� 

කෘ�ම ��පාදන 
හ��වාෙද�න ක�� 
කා�තාව� හැඩෙව�න භා�තා 
කෙ� �වාභා�ක ෙ� �තර� 
�යන එක අමතක කර�න එපා.

ඉ�� �ල ඉහළ �ය 
��පාදන ෙව�වට �ෙල� 
අ�, ඉතාම පහ�ෙව� 
සපයාගත හැ�,  �වාභා�ක 
අ�ද්ර� ෙයා�ෙගන �වභා�ක 
�පලාව� ��පාදන 
��පය� සක�කර ග�නා 
ආකාරය ගැන දැ�ව� කරන 
එක� ෙ� �ෙ�ෂ අ�ෙ�කෙ� 
අර�ණ. ඒ �සා අ� �යන 
��යටම ෙ� �ක හ�ග�න 
��ව�න� ආෙය� ෙෂා�� 
��� හා� ඇටෑ� හ�ග�න 
ඕෙන නැහැ.

1 ෙගදර හදන න�� �� එක�

එක� ප්ර�ෙන. ඊට අමතරව 
ෙ� ෙවනෙකාට ෙවළඳෙපාෙ� 
�ෙයන ආනය�ත �පලාව� 
��පාදනවල �ල� 
සාෙ��ෂව ඉහළ ���ලා.

ඒක එෙහම �ණා �යලා 
අ�ට �පලාව� කට�� 
ෙනාකර ඉ�න බෑෙ�. ඒ 
�සා �ක�ප ක්රෙ��� 
හ� ඒ වැෙ� ඒ ��යටම 
කරෙගන ය�න බලන 
එක� අ� ෙ� ෙවලාෙ� 
කර�න ඕන. 

ෙවළඳෙපාෙ� 
�ෙයන 
�පලාව� 

��පාදනව�� 
ලබාෙදන 
ප්ර�ඵල ඒ ��යටම 
ලබාෙදන �වාභා�ක 
ස�කාර� ඕනෑතර� 
�ෙයනවා. 1760 � 
ෙලාෙකට ෙ� 

සෙ� ෙතතමනය වැ�කරන ගම� සම 

පැහැප� කර�න ෙ� �� එකකට ��ව�. 

දව� කාලයට අ� අවට ප�සරෙ� ��, 

���� �ක� වැ��ෙ�. ඉ�ං ෙ� ��, 

����වලට ප�හ� ෙව�න� ෙ� �� එකකට 

��ව� �යල� ච�ම ෙරාග �ෙ�ෂඥව� 

�ය�ෙ�.

ෙ� �� එක� හ�ග�න අ�ට අව� 

ෙවනවා සහ� 100g� සහ ෙකාමා�කා �ෂ 

ෙ�ස හැ� 5�.

���ම සහ� �ක ��පාර� ෙසාදග�න. 

දැ� ෙ� ෙසා�ග�� සහ� �ක පැය පහ� 

ෙපෙඟ�න �ය�න. ඊටප�ෙ� සහ� �ක 

�ෙල�� කරලා ව�ර �ක ෙපරාග�න. 

ෙපරාග�� ව�ර �ක පැය ෙදක �න� 

ෙනාෙසා�වා �ය�න. එතෙකාට සහ� �� 

�ක� අ�යට එක� ෙවනවා.

උඩ �ෙයන ව�ර �ක අ�� කරලා අර 

සහ� �� �ක ෙව�කරග�න. දැ� ෙ� සහ� 

�� �ක අ�ෙ� ෙහාඳට ෙ�ළග�න. අ�ෙ� 

�යළාග�තට ප�ෙ� අ�ට ���� සහ� �� 

ලබාග�න ��ව�. ෙ�කට ෙකාමා�කා �ෂ 

එක� කරලා ෙහා�� �ශ්ර කර�න. ෙ� ෙ� �� 

එක �තකරණෙ� �ලා ස� �නක කාලය� 

පා��� කර�න ��ව�.

ඉ�සර, න�� �� �යලා ජා�ය� 

ෙනා��� කාෙ�... ඒ �ය�ෙ� ෙරාමා� 

�ගෙ� කා�තාෙවා ��දට ය�න ක�� 

�ෙ� ගෑවා �යලා �ය�ෙ� ඔ�� ෙත�. 

ඊට� ප�ෙ�, ��වැ� �යවෙ� �තර තම� 

අද අ� �ෙ� ගාන න�� �� ��පාදනය 

ෙවලා �ෙය�ෙ�. ඒ� ෙ�වා ක�� හැ�වද 

�යලා න� �� ෙතාර�ර� නැහැ.

��ඝ ෙවලාව� සෙ� �ෙඳන �සා ෙ� 

�� එකකට වඩා න�� �� එක� සමට 

අවෙශාෂණය ෙවන ප්රමාණය වැ��. රා� 

10� අ�යම 2� අතර කාෙල� සෙ� ෛසල 

අ��වැ�යාව බරටම ��ධෙවන �සා 

ඒකට උද�ව� ��යට,  ප්ර��ගත න�� 

�� එක� ගාන එක ෙහාඳ� �යල� සම 

��බඳ �ෙ�ෂඥ�� �ය�ෙ�. සම �යප� 

�ම පාලනය, ෙතතමනය වැ� ��ම, ලප 

කැළැ� ඉව���ම එතෙකාට සම පැහැප� 

��ම වෙ� ප්ර�ලාභ රා�ය�ම න�� �� 

එක�� ලැෙබනවා.

ඒ �සා ෙපාක� එකට ෙනාදැෙනන ��යට 

ෙගදර�ම �වාභා�ක න�� �� එක� 

හ�ග�ෙන ෙකාෙහාමද �යලා බල�.

ෙ� වැෙ�ට අ�ට කැර� �ෂ ෙ�ස 

හැ�ද�, ෙකාමා�කා �ෂ ෙ�ස හැ�ද� 

වෙ�ම �� ෙපා�ෙත� ෙ�ස හැ�ද�� 

අව� ෙවනවා. ෙකාමා�කා �ෂ සමට 

ආසා��ක ෙවන අය� ඉ�නවෙ�. එයාලට 

��ව� ෙකා�� �ට� ත�බලා ඒ ෙජ� 

එක ෙකාමා�කා ෙජ� ෙව�වට ෙයා�ග�න. 

ඒ වෙ�ම ෙගාඩ� �ය� සම� �ෙයන 

ෙකෙන� න� ෙ� �� එකටම ��ස�� 

ෙ�ස හැ�ද�� එ�කා� කර�න.

ඊටප�ෙ� කර�න �ෙය�ෙ� භාජනය� 

ෙහාඳට ���� කරලා ඒකට කැර�, 

ෙකාමා�කා සහ ෙපා�ෙත� �ක �ලා 

�නා� දහය� �තර ෙහා�� �ශ්ර කරග�න 

එක. ෙ� ��යට හ�ග�න න�� �� එක 

�තකරණෙ� �ලා ස�ය� �යාග�න 

��ව�.

�ෙ�ෂ
�පලාව� අ�ෙ�කය

��ව�.

�පලාව� උපෙද�:
ප්ර�ණ �පලාව� ����
�ය�� ���, 
සැෙලා� ෙ��ෙබා්�,
මහරගම

132022 සැ�තැ�බ� 14 වන බ��

ආ��ව ගැස� ගැ�වම
අ� ය�� වෙ� ඉ�න ඕනද?

2 ෙ� �� එක�� 
ෙගදර�ම හ�ග�
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3. ෙ�� �ර�
එක� 

�ර� එකක ද්රව ග�ය වැ� �සා �� 

එකකට වඩා ඉ�ම�� ෙ�වා සමට 

අවෙශාෂණය ෙවනවා. ඒ �සා සෙ� ත�ණ 

බව වැ� කර�න �ර� එක� තර� ෙහාඳ 

ෙදය� තව� නැහැ �යලා අ� �ට ෙපර 

��යක� ��වා. ෙ� කාරණාව �සාම දැ� 

ෙගාඩ�ෙදනා �ණට ගා�ෙ� �ර�.

ලංකාෙ� අ� භා�තා කරන �ර� ව�ග 

ෙගාඩ� ආනයනය කර�ෙ� �ටර�� �සා 

දැ� �ර�වල �ල� ෙබාෙහාම අ�ක�. 

හැබැ� ෙ� ��ය �යවන ෙකෙන�ටන� ඒ 

ගැන තව� කරදර ෙව�න ඕෙ� නැහැ.

ෙගදර�ම �ර� එක� හ�ග�න අ�ට 

ෙද� ෙග� �න�, ෙරාස ව�ර ෙ�ස හැ� 

3�, ��ස�� ෙ�ස හැ� 1/2� වෙ�ම 

ෙකාමා�කා �ෂ ෙ�ස හැ�ද� අව� 

ෙවනවා. ෙරාස මලක ෙප� �ය� ෙපෙඟ�න 

�ලා ��බම ෙගදර�ම ෙරාස ව�ර හ�ග�න 

��ව�.

ෙද� ෙග� �න ෙහාඳට ෙසාදලා ෙපා� 

ඉව� කරග�න. දැ� ෙද� ෙපා� �ක 

ෙහාඳට අ�ෙ� ෙ�ළග�න. �යළග�� ෙද� 

ෙල� �කට ෙරාස ව�ර ෙ�ස හැ� 3�, 

��ස�� එක� කරලා පැය 6� ආවරණය 

කරලා �ය�න. පැය හයකට ප�ෙ� �ශ්රණය 

�ෙල�� කරලා ෙපරාග�න.

ඊටප�ෙ� ඒකට ෙකාමා�කා �ෂ 

එක� කරලා කවල� කරලා පරණ �ර� 

ෙබාතලයකට �ලා පා��� කර�න ග�න. 

ෙ� �ර� එක කාමර උ�ණ�වය යටෙ� 

මාසය� �තර �යාග�න ��ව�.

ෂැ�� එක� ෙගදර� හ�ග�� එෙ� 

ක��ෂන� එක� හ� ෙනාග�ෙතා� ඒක 

ෙලා� අ�ව�.

�සෙක� අතර �ෙයන ෙත�, ���� සහ 

ච�ම ෛසල ෙහා�� ඉව� කර�න අව� 

�සා ‘ෂැ��’වලට ��ධ රසාය�ක ද්ර� 

අඩං� කරනව�. ඒ �සා ෂැ�� �ලා ෙක� 

කළඹ ෙ��වාට ප�ෙ� ෙක� ර� ෙව�න 

�ෙයන ඉඩ වැ��. ඒ ��යට ර�ෙවන 

�සෙක� නැවත මෘ� කර�න තම� අ� 

ක��ෂන� එක� පා��� කර�න ඕෙ�.

ෙගදර�ම �වභා�ක ක��ෂන� එක� 

හ�ග�න ෙකාමා�කා �ෂ ෙ�ස හැ� 

2�, සහ� ව�ර (��වර� ෙ�� සහ� 

�ට� �ය� ෙපෙඟ�නට තබා සහ� 

ව�ර ලබාග�න) ෙ�ස හැ�ද� වෙ�ම 

� �� ෙ�ස හැ�ද�� අව� ෙවනවා. 

ෙ� අ�ද්ර� �න ෙහා�� �ශ්ර කරලා 

ක��ෂන� එක� ��යට භා�තා කර�න. 

ෙ� �වභා�ක ක��ෂන� එක �තකරණෙ� 

�ලා දව� �න� �යාග�න ��ව� බව� 

�ය�න ඕෙ�.

ජ�මා� �වඳ �ල�� ��පාදකෙය� ෙව�� 

ෙජාෙස� ��ෙහ�� තම� පළ�වරට �සෙක� 

ෙ��ෙ� �යරය� �පදවලා �ෙය�ෙ�. ඒ 

1900�. ඔ� එයට නම �යලා �ෙය�ෙ� 

‘චැ���ං’ �යලා. �සෙක� ෙ��ෙ� 

��පාදනවලට ‘ෂැ��’ �යන නම වැ� ෙ� ඊට 

�ක කාෙලකට ප�ෙස�.

ද්රව ග�ය වැ� �සා �ෙ� සමට ෙහා�� 

ළඟාෙවලා �ස ���� කර�න 

ෂැ��වලට ��ව�. ඒ වෙ�ම ෙ�වා 

ෙහා�� ෙසා� ඉව� කර�න� 

පහ��. සබ� භා�තා කළහම 

�සෙක� �යැෙළ�න ඉඩ �ෙයන 

�සා සබ� ෙව�වට ප්ර��ගත 

ෂැ�� එක� භා�ත කර�න �යලා 

තම� ෛව�ව� �ය�ෙ�.

ෙකාෙහා�� ෙකාෙහාමහ� ෂැ��� 

ගණ� ��� �සා ෙගදර� හ�ග�න 

ෂැ�� එකට ඕන කරන අ�ද්ර� 

ෙමානවද �යලා අ� දැ� බල�.

ෙකාමා�කා ෙජ� ෙ�ස හැ� 5�, 

උ� ෙපා��� ෙකා�ප 1�, ෙන�� 

ෙග� 10ක �ෂ, � පැ� ෙ�ස හැ� 

1�.

ෙ� අ�ද්ර� �ක �යනවන� 

ෂැ�� එක හද�න හ�ම ෙ���. 

ෙපා���වලට ෙකාමා�කා, ෙන�� 

�ෂ සහ � පැ� එක� කරලා ෙහා�� �ශ්ර 

කරලා පරණ ෂැ�� ෙබාතලයකට �ෙගන 

පා��� කර�න� �ෙය�ෙ�. ෙ� �වභා�ක 

ෂැ�� එක �තකරණයක �ලා ස� �න� 

�යාග�න ��ව�. 

4. ෂැ�� 
එක�

5. ක��ෂන�
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ෙබා� ෙවා� ෙසායාගැ�ෙ� ෙගෟරවය ��ෙව�ෙ� 

��ය� ෙශප�� �යන ඇම�කා� ජා�කයාට. 

ද්රව වශෙය� පව�න �සා සම �රාම ���වට 

���ලා ���ලා ��, ����, මැ�� සම ඉව� 

කර�න ෙබා� ෙවා� එකකට ��ව��. අ�ක සබ� 

භා�තෙය� සම �යැෙළ�න �ෙයන ඉඩකඩ� වැ� 

�සා දැ� ෙගාඩ� 

කා�තාව� සබ� 

ෙව�වට පා��� 

කර�ෙ� ෙබා� 

ෙවා�.

ෙගදර�ම ෙබා� 

ෙවා� එක� හදන 

වැෙ�ට ���ඤා 

ෙග�ය�, ෙකාමා�කා 

�ෂ ෙ�ස හැ� 5�, 

��ස�� ෙ�ස හැ� 

2� අව� ෙවනවා. 

ෙපණ �වභාවය� 

අව� න� �තර� 

ෙ�� කරග�� ෙ�� 

සබ� 50g� එක� කරග�න ��ව�.

���ම ���ඤා �ක ෙ�� කරග�න. ඒ ගම� 

ව�ර 200ml� �ෙ� �යලා ර�කරග�න. �නා� 

5� ව�ර �ක �ෙව�න ඇරලා ෙ�� කරග�� 

���ඤා �ක එක� කර�න. දැ� ෙ� �ශ්රණය 

ෙකා�� ෙර�ද�� 

ෙපරාග�න.

අ� හ�ග�� 

���ඤා �ෂ 

එකට ��ස�� සහ 

ෙකාමා�කා �ෂ 

එක� කරලා �ශ්ර 

කර�න. අව� න� 

�තර� අවසානෙ�� 

සබ� එක� කරලා 

�ශ්ර කර�න. ෙ� 

ෙබා� ෙවා� එක 

ස� �නක කාලය� 

කාමර උ�ණ�වෙ� 

�යාග�න ��ව�.

6. ෙමා��චර��� ��
7. ෙබා� ෙවා� එක�

සම �ය�ෙ� අෙ� ��ෙ� 

බා�ර ආවරණය. ඒ �සා 

ෙ� සම ��එ�ය, ��, 

����, �තල වෙ� 

බා�ර සාධකවලට �තරම 

�රාවරණය ෙවනවා.

එෙහම �රාවරණය 

ෙවන තරමට සෙ� 

ෙතතමනය අ�ෙවලා 

යනවා. ඉ�� සෙ� 

ෙතතමනය �කග�න 

න� අ�වා�යෙය�ම 

ෙමා��චර�� �� එක� 

ගා�නම ඕෙ�. ෙතතමනය 

ර�නවට අමතරව ��� 

��, ලප ඉව� කර�න� 

ෙමා��චර�ස� එක� 

අ�ට උද� කරනවා.

සෙ� ෙතතමනය �කග�න ෙ� ෙමා��චර��� �� භා�තා 

කරලා �ෙය�ෙ� අදක ඊෙයක ඉඳලා ෙනෙම�. �.�. 3000� 

ඊ���ෙ� �ව�ෙව�� ���� ස�ව ෙත�, � පැ� එෙහම 

එකට එ�කා� කරලා �� ශ�රෙ�ම ආෙ�ප කරනව�. 

අදට� ෙලාකෙ� ල�සනම කා�තාව ��යට හැ��ෙවන 

��ෙයාපැට්රා� ඉ�සර දවස ගාෙ� සම ෙමා��චර�� කළා 

�යල� සඳහ� ෙව�ෙ�.

ෙගදර ෙමා��චර�� එක� හ�ග�න අ�ට ෙකාමා�කා 

�ෂ ෙ�ස හැ� 2�, ���� ෙග�යක �ෂ සහ ����� �� 

ෙපා�ෙත� ෙ�ස හැ�ද� අව� ෙවනවා. ෙමා��චර�� 

එක ර� පාට 

ෙවනවට අකමැ� 

න� ���ඤා 

ෙග�යක �ෂ 

අරග�න.

කර�න �ෙය�ෙ� 

ෙ� ෙ�රම 

අ�ද්ර� එකට �ශ්ර 

කරන එක�. ෙ� 

ෙමා��චර��� 

�� එක කාමර 

උ�ණ�වෙ� 

දව� පහ� �තර 

�යාග�න ��ව�.
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ෙ�ෂ� ස�කාරයකට අව� ෙ�ව� ෙගදර�ම
සෙ� මැ�� ෛසල ඉව� කර�න, ��ෙ� 

�ෙයන ලප කැළැ� මකලා සම පැහැප� 

කර�න ෙ�ෂ� ස�කාරයකට ��ව�.

ඒ �තර�යෑ අ��� 25 පැ�න හැ�ෙ� 

කා�තාව�ෙ� සම �යප� ෙව�න 

පට�ග�නවා. ඉ�� ඔය කාෙල� ප�ෙ� සමට 

අව� බා�ර ෙපාෂණය ලබා��ෙ� නැ�න� 

ඉ�ම�� හම වයසට යන එක වළ�ව�න 

ස�කරයටව� බැහැ. 

හැබැ� ෙ�ෂ� එකක� භා�තා කරන 

�පලාව� ආෙ�පනවල �ල� ඉහළ ���ලා 

�සා �පලාව�ාගාර කරන උද�යට ඒ අයෙ� 

ෙ�වාවල �ල වැ� කර�න ��ධෙවලා. ඒ �සා 

මාෙසකට වතාව� හ� ෙ�ෂ� එක� කරග�න 

��ෙවලා ඉඳ� අය� දැ� ඒ වැෙ� අතඇරලා.

�පලාව�ාගාරයක කළා වෙ�ම ෙහාඳ ප්ර�ඵල 

ෙදන �වභා�ක ෙ�ෂ� ස�කාරයකට අව� 

ෙ�ව� ෙගදර�ම හ�ග�න හැ� �යලා ෙදන 

එක� වැදග� �යලා ��ෙ� ඒක�. 

8. �ෙල�ස� 
එක

ෙ�ෂ� එක� කරනෙකාට ���ම 

කර�ෙ� සම ෙහාඳට ���� 

කරන එක. ඒ සඳහා 

තම� අ� �ෙල�ස� 

එක� භා�තා කර�ෙ�.

සහ� අ�ර� අරෙගන 

��පාර� �තර ෙසාදලා 

�ය� ෙපෙඟ�න �ය�න. 

ඊටප�ෙ� ෙ� සහ�වලට 

ෙපා��� ෙකා�ප කාල� 

ඒ වෙ�ම ෙරාස ව�ර 

ෙ�ස හැ� ෙදක� 

එක� කරලා �ෙල�� 

කරලා ෙපරාෙගන  

�ෙල�ස� එක� 

��යට පා��� 

කර�න. කාමර 

උ�ණ�වය යටෙ� 

දව� ෙදක� �තර 

ෙ� �ෙල�ස� එක 

�යාග�න ��ව�.

9. �ක්ර� එක
ෙ�ෂ� එෙ� ඊළඟ �යවර සම �ක්ර� 

කරන එක. සෙ� �ෙයන ��, ����, 

මැ�� සම ඉව� කරන එක තම� ෙ� 

�යවෙ� අර�ණ.

ෙද� ෙග� ෙදකක ෙල� අරෙගන 

ව�ර ෙකා�ප බාගය� එක� කරලා 

�නා� පහ� �තර �යලා ත�බාග�න. 

දැ� �ශ්රණය �ෙල�� කරලා ඒකට 

කඩල ��, ��� �� �ක� එෙහම� 

�ශ්ර කරලා භා�තා කර�න. කාමර 

උ�ණ�වය යටෙ� දව� �න� �තර 

ෙ� �ක්ර� එක �යාග�න ��ව�.

10. ෙ�ෂ� 
පැ� එක
සම ෙහාඳට ���� කරලා ඉවර �ණාට 

ප�ෙ� කර�ෙ� ෙ�ෂ� පැ� එක� �න 

එක�. සමට අව� කරන ෙපාෂණය 

ලබාෙදන වැදග�ම �යවර තම� ෙ�ක.

කඩල �� ෙ�ස හැ�දකට, � �� ෙ�ස 

හැ�ද�, ෙද� �ෂ ෙ�ස හැ�ද� එ�ක 

ක��� කහ �ක� එක� කරලා ෙහා�� 

�ශ්ර කරලා භා�තා කර�න. භා�තා 

කර�න අව� ෙවලාවට 

ෙ� පැ� එක සක� 

කරග�න එක 

තම� වඩා 

ෙහාඳ.

11. ෙටාන�
එක
ෙ�ෂ� පැ� එක ��ෙණ� ඉව� 

කළාට ප�ෙ� අවසාන �යවර 

��යට කර�ෙ� ��ණ ෙටාන� 

කරන එක. ෙ�ෂ� ස�කාරයක� 

අෙ� ��ෙ� ��� �වර 

ෙවනවා. ඒ ��� නැවත� වසා 

දමන එක තම� ෙටාන� එක�� 

කර�ෙ�. ෙටාන� ��යට අ�� 

ව�ර �ක�, ත�කා� �ෂ 

නැ�න� ���ඤා �ෂ �ක� 

භා�තා කර�න ��ව�.

මතක �යාග�න ෙ� 

හැමෙදය�ම හද�න ක�� 

අ� ෙහා�� ���� කරග�න. 

අ�වැ�� පළ��න ��ව�න� 

තව� ෙහාඳ�. ඒ වෙ�ම භා�තා 

කරන හැම උපකරණය�ම 

උ�ව�ෙර� ත�බලා 

�ෂ�ජහරණය කරලා 

භා�තා කර�න.

අ� ෙ� �යලා �� 

හැම ආෙ�ශකය�ම 

�වභා�ක ෙ� ව�� 

හදන �සා 

ෙවළඳෙපාෙළ� 

ග�න 

ෙ�ව�වලට 

වඩා එකකට 

එක� ලාබ� 

වෙ�ම කෘ�ම 

ආෙ�පනවලට 

වඩා සමට 

�ණ�යක 

බව� 

අවසාෙන� 

මත� 

කර�න 

ඕෙ�.

ෙ�ෂ� එක� කරනෙකාට ���ම 

කර�ෙ� සම ෙහාඳට ���� 

කරන එක. ඒ සඳහා 

තම� අ� �ෙල�ස� 

එක� භා�තා කර�ෙ�.

සහ� අ�ර� අරෙගන 

��පාර� �තර ෙසාදලා 

�ය� ෙපෙඟ�න �ය�න. 

ඊටප�ෙ� ෙ� සහ�වලට 

ෙපා��� ෙකා�ප කාල� 

ඒ වෙ�ම ෙරාස ව�ර 

ෙ�ස හැ� ෙදක� 

එක� කරලා �ෙල�� 

කරලා ෙපරාෙගන  

�ෙල�ස� එක� 

��යට පා��� 

කර�න. කාමර 

උ�ණ�වය යටෙ� 

දව� ෙදක� �තර 

ෙ� �ෙල�ස� එක 

�යාග�න ��ව�.

8. �ෙල�ස� 

ෙ�ෂ� එක� කරනෙකාට ���ම 

කර�ෙ� සම ෙහාඳට ���� 

තම� අ� �ෙල�ස� 

�ය� ෙපෙඟ�න �ය�න. 

ඊටප�ෙ� ෙ� සහ�වලට 

ෙපා��� ෙකා�ප කාල� 

එක� කරලා �ෙල�� 

උ�ණ�වය යටෙ� 

දව� ෙදක� �තර 

ෙ� �ෙල�ස� එක 

�යාග�න ��ව�.

ෙ� �ක්ර� එක �යාග�න ��ව�.

කර�න අව� ෙවලාවට 

ෙ� පැ� එක සක� 

කරග�න එක 

තම� වඩා 

ෙහාඳ.

නැ�න� ���ඤා �ෂ �ක� 

භා�තා කර�න ��ව�.

මතක �යාග�න ෙ� 

හැමෙදය�ම හද�න ක�� 

අ� ෙහා�� ���� කරග�න. 

අ�වැ�� පළ��න ��ව�න� 

තව� ෙහාඳ�. ඒ වෙ�ම භා�තා 

කරන හැම උපකරණය�ම 

උ�ව�ෙර� ත�බලා 

�ෂ�ජහරණය කරලා 

භා�තා කර�න.

අ� ෙ� �යලා �� 

හැම ආෙ�ශකය�ම 

�වභා�ක ෙ� ව�� 

හදන �සා 

ෙවළඳෙපාෙළ� 

ග�න 

ෙ�ව�වලට 

වඩා එකකට 

එක� ලාබ� 

වෙ�ම කෘ�ම 

ආෙ�පනවලට 

වඩා සමට 

�ණ�යක 

බව� 

අවසාෙන� 

මත� 

කර�න 

ඕෙ�.

ෙ�ෂ� එක� කරනෙකාට ���ම 

කර�ෙ� සම ෙහාඳට ���� 

කරන එක. ඒ සඳහා 

තම� අ� �ෙල�ස� 

එක� භා�තා කර�ෙ�.

�ය� ෙපෙඟ�න �ය�න. 

ඊටප�ෙ� ෙ� සහ�වලට 

ෙපා��� ෙකා�ප කාල� 

ඒ වෙ�ම ෙරාස ව�ර 

එක� කරලා �ෙල�� 

කරලා ෙපරාෙගන  

�ෙල�ස� එක� 

උ�ණ�වය යටෙ� 

දව� ෙදක� �තර 

ෙ� �ෙල�ස� එක 

�යාග�න ��ව�.

�ෂ�ජහරණය කරලා 

අ� ෙ� �යලා �� 

හැම ආෙ�ශකය�ම 

�වභා�ක ෙ� ව�� 

සැක�ම:
ෙස�ව�� ෙහ��ආර��



ර��කා �යනෙ�

w,s
l;dවන��යට වැඩ ��මට ව�ෙ� වනස�� සමඟ 

පමණ� ෙනාෙ�. ම�ස�� සමඟද ග�ෙද� කළ 

��ය. වනස�� ෙම�ම ම�ස�� හා රාජකා�යද 

එතර� පහ� නැත. 

වන අ��ට ෙ��ෙයා ෙකාල� පැළඳ�ෙ� පෙ��ෂණ 

�ාපෘ�ය� මහාචා�ය ���ටෙ� ප්රධාන�වෙය� 

පැවැ��ණ. මහාචා�ය අෙශාක දංෙගා�ලද ඊට 

ස�බ�ධව ��ෙ�ය. වන අ��ෙ� ගම� �මා 

අ�යනය එ� අර�ණ �ය. �න� මහාචා�ය 

දංෙගා�ල වන�� �ලධා��ද සමඟ නවාතැෙ� 

�ට �ෙලා�ටර 5ක පමණ �ර� ��රථ ම�� ගම� 

ග�ෙ�ය. ප�ව ගම� හරහා කැලයට ඇ�� �ෙ� 

පාගම��. ගෙ� �� අයාෙ� යන �නඛ �ල�ද 

��ස සමඟ �ත්ර � ��ණ. ඔ�� �ලධා��ටද 

ප්රථම අ�පාරව� �ෙ� වනයට ���යහ. එය 

සැහැ��ව ග� ��සද ඔ�� ප�පස ගම� ග�හ. 

ෙපරගම�ක�ෙවා හැෙරන තැපෑෙල� ය� 

පැ��යහ. ඊට ෙ��ව ඔ�� ප�පස ව�අ�� 

පැ��ම�. ��ව� �තාගත ෙනාහැ�ව අ�දම�ද � 

�ලධා��ටද ���ෙ� ක�න�� �වෙගා� වාහනයට 

නැ�මට�. අවසානෙ� අ� සහ �නඛ�� නැවත ග� 

වැ� �නෙ� කට�� අහවර �ය.  

ෙ� �ාපෘ�ෙ�ම තව� �නක� රාජකා� �මකර 

පැ�ෙණන අතර, �ලධා� ම�ඩලය ෙපා�අ� 

කඩයකට ෙගාඩ�ෙ� හ�� සමඟ ෙ� කහට �ෙ� 

අර�ෙණ�.  �දලා�ද වැ�ෙ�ලා ය�නට ෙපර ��ස 

සමඟ ��� �ය. ෙ� ��ෙයල කරන අතර �දලා� 

සහ ��ස අතර බර කතාව�. ව�අ� ග� ව�න අ��, 

ග�වැ�ය� මරණ අ�� ස��තරව දැනගැ�මට 

හැ� �ය. ඒ ෙතාර�� අසා ක�පාෙව�� ��න 

අතර�ර ඈ�� කෑගැ�ම� ඇ��. �ම� ��ගලය� 

කෑගස��, බැන ව��� කඩය ෙදසට එ� ෙපෙ�. 

ෙ�ලාව සවස 5.30ට ආස�නය. ඒ වන�ට මහාචා�ය 

දංෙගා�ල කඩය ඇ�ළට � �දලා� සමඟ කතාවකය. 

අෙන� ��ස ��ෙ� කඩෙය� �ටතට � ෙ� ෙබා��. 

�ම� තැනැ�තා ඔ�� ෙවතට පැ��යහ.  

�දලා� එම තැනැ�තා ��බඳ ෙක� වා�තාව� 

ඒ වන�ට මහාචා�යවරයාට ෙයා�කර අවස�ය. 

ඔ�ෙ� ෙසාෙහා�රා ව�අ� ප්රහාරය�� �යෙගා� 

��ෙ� ස�යකට ෙපරා�වය. �ම� තැනැ�තා 

මහාචා�යවරයා ඉද�ෙ� �ටග�ෙ�ය. ඍ� පැනය�. 

“ත�ෙස වන�� ද?”

��ගලයා ගැන ද�න �සාෙදා මහාචා�ය 

දංෙගා�ලෙග� �ට�ෙ� අ�� උ�තරය�.  

“නෑ. මම උභය��.”

බලාෙපාෙරා�� ර�ත ���ර �සා එම තැනැ�තා 

නැවත හැ� �ෙ�ය. ඔ� �ය වහාම වන�� නඩයද 

පණ ෙ�රාෙගන නවාතැනට පැ��යහ. අ��ට 

ෙකාල� දැ�මට �ය වන�� �ලධා��ෙ� �� 

��ෙ� උභය�� �ම �සාය. 

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

අ� ෙ��තරලා
උභය��� ද?

172022 සැ�තැ�බ� 14 වන බ��



18 2022 සැප්ැම්බර් 14 වන ්බදාදා

මේ දිනවල උමේවරුවට ම�ොමෙන් එන 

බසවලත් �ට�පො මෙනඟය. මවනදාට තම 

තමන්මගේ මපෞේ්ගලි� වොෙනවල ්ගමන් බිමන් 

ගිය උදවියත් මපොදු ප්රවොෙනයට හුරුව 

තිබීම ඊට මේතුවයි. වවද්ය සිසුවියක් වූ 

අඹතමේ පදිිංචි සිත්මි දුන්ො ද සුපුරුදු පරිදි 

�ඩුමවල න්ගරමයන් �ඩුමවල-ම�ොේලුපිටිය 

177 බසරථයට ම්ගොඩවූමේ ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

ජොති� මරෝෙමේ ෙොයනි� පුහුණුවට පිටත්ව 

යොමටයි. �ඩුමවල න්ගරමේදීම බස රථයට 

නැ්ග්ගත් නිෙො ඇයට ඕනෑතරේ ඉඳ්ගැනීමට 

එහි ඉඩ තිබුණි.

“්බස් එක කඩුවවලින් එද්දි එවෙමට ව�ොකු 
වසනඟක් හිටිවේ නෑ. ඒත් මොළවේට වවේ 
එනවකොට ඇඟිල�ක්වත් ගෙන්න ්බැරි්රම 
්බස් එවක් වසනඟ හිටියො.”

බසරථය මවනදා මමන් ෙොමොන් පරිදි 

පැමිණියද එක්වරම සිදුවූමේ �වුරුත් 

බලොමපොමරොත්තු මනොවූ මදයකි. ඒ 

සිදුමවන්නට ගිය අනතුරකින් මේමරන්නට 

බසරථමේ රියැදුරු ක්්ෂණි� මරේක් පෙරක් 

්ගැසීමයි. ඒත් ෙමඟින්ම බස රථය තුළ 

හිටම්ගන ගිය මබොමෙෝ පිරිෙක් විසිවී යේදී 

තමො ආෙන්නමේ සිටි මැදි වයමස �ොන්තොවක් 

බසරථය තුළ ඇදවැටුනු බවක් සිත්මි 

දුටුවොය.

“මට මත� විදියට මේ සිේධිය වුමේ 

තලොමේන ෙරිමයදි. මමො�ක්ෙරි අනතුරක් 

වළක්ව්ගන්න මනොහිතපු 

මවලොව� බස එමක් රියැදුරු 

එක්වරම මරේක් එ�ක් ්ගැහුවො. 

ඒ මරේක් පොමර ෙැරට මට 

ඉසෙරෙො හිටපු මැදි වයමස 

්ගෑනු ම�මනක් විසිමවලො 

ගිහින් ඇදම්ගන වැටුනො. ඒ 

වැමටේදි එයොමගේ බඩ ෙරිය 

සීට් එමක් ය�ඩ මපොේමේ 

වැදුනො. ඊටපසමස එයො බඩ 

අේලම්ගන දි්ගටම අඬන්න 

්ගත්තො.”

බසරථමේ �ට�පො මෙනඟ 

සිටියදී එ�දි්ගට මෙො ෙඬින් 

ෙැඬූ මැදි වයමස �ොන්තොව 

්ගැන සිත්මිට ප්රශනොරථයකි. 

ඒ නිෙොම ඇය ඇදවැටුනු 

�ොන්තොවම්ගන් නි�මට ඒ 

්ගැන විමෙො බලන්නට තීරණය 

�ළොය. 

“අමවම වමොකද වුවේ? ඇයි 
අඬන්වන්..?”

එමෙත් ඇය දිගින් දි්ගටම 

ෙැඬුවො ෙැමරන්නට කිසිවක් 

පැවසුමේ නැත. මමො��ට 

නමුත් ඇය බිය වී ඇති 

බවයි සිත්මිට මත්රුේ ගිමේ. 

ඒ නිෙොම සිත්මි �මේ තම 

අසුමනන් නැගිට ඇයට එහි 

ඉඳ්ගන්නො මලෙ පැවසීමයි.

“එයො ව�ොඩ්ඩක් වි්ර සිහිමද 
ගතියකින් වවේ ඒ වව�ොවේ 
හිටිවේ. ඉතින් ඉඳගන්න 
දුන්නත් එයො ඉඳවගනත් කවේ 
අඬපු එකම වි්රයි. ්බැරිම 
්ැන මං එයොවගන් ඇහුවො ්බ්ඩ 
අල�වගනම අඬන නිසො ්බවඩ 
වමොකක්ෙරි ඔ�වර්ෂන් එකක්වත් 
කර�ො තිවයනවද කිය�ො. ඒත් 

කිසිම උත්්රයක් දුන්වන් නෑ. දිගටම ්බ්ඩ 
අල�වගන ඇඬුවො.”

සිත්මි මමොනතරේ උත්ෙොෙ ්ගත්තත් 

ඇදවැටුනු �ොන්තොවම්ගන් උත්තරයක් 

්ගැනීමට නේ ෙැකියොවක් ලැබුමේ නැත. 

අවෙොනමේ ඇයමගේ හිමත් තමන් පිළිබඳ 

විශවොෙයක් ඇතිකිරීමට සිත්මි තමො වවද්ය 

ශිෂ්ොවක් යන ව්ග ඇයට පැෙැදිලි �ළොය. 

සිත්මි වවද්ය ශිෂ්ොවක් බව දැන්ගත් පසු 

එමතක් මේලො ෙැඬූ �ොන්තොව ෙැඬිේල 

පමෙකින් තබො ඊට මේතුව පැවසුවොය.

“අවන් මිස් මට දරුවවක් �ැව්බන්න ඉන්වන්.”

ඇමගේ පිළිතුමරන් වවද්ය ශිෂ්ොවක් වූ 

සිතුමි �ලබල විය. ඒ ්ගර්භනී �ොන්තොව�මගේ 

තත්ත්වය ෙෙ ඇය අරපමරසෙේ විය යුතු 

විදිය ්ගැන ඇයට වි්ෂයොනුබේ්ධ දැනුමක්ද 

තිබුණු නිෙොය. 

“ඇත්තටම එයොට අවමබෝ්ධයක් තිබුමේ 

නෑ බඩට දරුමවක් ඇවිත් ම�ොච්චර �ොලයක් 

මවනවද කියලො. අනි� එයො බස එමක් හිටිමේ 

හිටම්ගන. ඇඳම්ගන හිටපු ඇඳුම නිෙොද මන්දා 

දරුමවක් ලැමබන්න ඉන්න බවක් මේන්න 

තිබුමණත් නෑ. එමෙම මපනුණො නේ එයොට 

හිටම්ගන යන්න මවන්මන් නෑ ඉඳ්ගන්න ඉඩක් 

ලැමබනවමන්. ඒත් බස එමක් ෙැමමෝම හිතුමේ 

ඇය ෙොමොන් �ොන්තොවක් කියලො. එයොට 

දරුමවක් ලැමබන්න ඉන්මන් කිේවට පසමස 

මිං ඉක්මණින්ම ඇහුවො ඒ ්ගැන ෙඳෙන් �රපු 

මුකුත් ලියවිේලක් ළඟ නැේද කියලො. මමො�ද 

එමෙම තිමයනවො නේ මට මත්රුේ්ගන්න 

පුළුවන් එයොමගේ තත්ත්වය ෙරියටම. 

පසමස එයො මට බෑගේ එම�න් අරන් වවද්ය 

වොරතොවක් දුන්නො. ඒ� පරීක්්ෂො �රේදි 

එහි ෙඳෙන් මවලො තිබුණො ඇයට දරුමවක් 

ලැමබන්න ඉන්මන් කියලො. ඒ වමගේම යේ යේ 

මරෝගී තත්ත්වයන් කීපයකුත් ඇයට තිබුණො.”

වවද්ය ශිෂ්ොවක් වූ නිෙොම �ළ යුතු ෙෙ 

මනො�ළ යුතු මේ ්ගැන ඇයට අවමබෝ්ධයක් 

තිබිණි. ඇය සියේලටම �ලින් ඇසුමේ 

�ොන්තොවට ඇති අපෙසුතොව ්ගැනය.

“අමමට දැන් තිවයන අමොරුව වමොකක්ද 
කියන්න. ්බය වවන්න එ�ො මං ඉන්නවවන්. අමමො 
ඒ නිසො තිවයන අමොරුව ෙරියටම කියන්න.”

“මවේ ්බ්ඩ වකොරවව�ො වවේ මිස්. අවන් මට 
ෙරිම අමොරුයි.”

�ොන්තොව එමස කියො දි්ගටම ෙඬේදී 

සිත්මිමගේ තීරණය වූමේ ඇයව වෙොම 

මරෝෙේ්ගත �ළ යුතු බවයි. මදමදනොමගේම 

මවලොමේ මෙොඳ�මටමදෝ බසරථය ඒ 

මමොමෙොත වනවිටත් තිබුමේ තලිං්ගම 

ප්රොමේශීය මරෝෙල මේනමොනමේය.

“ඒකත් වොසනොව. �ස්වස් මං ඒ අමමව 
්බස් එවකන් ්බස්සවවගන වරෝෙ�ට එක්ක 
ගියො. මමමයි අමමව වරෝද පුටුවේ තියොවගන 
වොට්ටුවට එක්කන් ගිවේ. ඒ ගිහින් නර්ස් 
වකවනක්ට කොරණොව කිේවො. නර්ස්ටත් වව�ො 
තිබුණු වද් ්බර�්ළකම වත්රුණො. ඊට�ස්වස් 
ඇවේ උදේ ඇතුව ඉක්මණින්ම ඒ අමමව 
වරෝෙල වොට්ටුවට එක්කන් ගිහින් ව්ඩොක්ටර් 
වකවනක්ට ව�න්නුවො. ව්ඩොක්ටර් අමමව 
ඉක්මණින්ම �රීක්ෂො කළො. ඒ වවනවකොටත් 
ඇයට ්බයටම ව�ශර් එක නැග�යි තිබුවේ...”

අවෙොනමේ තීරණය ම�රුමේ අදාළ 

�ොන්තොව ෙැකි ඉක්මණින් තලිං්ගම ප්රොමේශීය 

මරෝෙේ ගිලන්රථමයන් �ොෙේ මරෝෙලට මොරු 

�ළ යුතු බවයි. ඒ ෙැම මමොමෙොමත්ම ඇමගේ 

්භොර�රු මලෙ පිහිටට හිටිමේ සිත්මි ය. ඇය 

මනොවන්නට ්ගැබිනි මවටත් ඇමගේ කුෙ තුළ 

සිටි නූපන් බිළිඳාටත් කුමකින් කුමක්මේදැයි 

සිතෝගත මනොෙැකිය. වොෙනොවට මමන් 

දරු්ගැබට ෙොනියක් මනොමැති බව වවද්ය 

පරීක්්ෂණවලින් අනොවරණය වී තිබිණි. 

ෙැබෑවටම අපට උවමනො තැන මනොතැන 

මනොබලො මිනිසුන් මවනුමවන් මපනීසිටින 

එවැනි �රුණොවන්ත ෙදවත් ඇති මිනිසුන්ය. 

එකී �රුණොවන්ත බවින් මපොමෙොෙත් වූ මේ 

වවද්ය ශිෂ්ොවට තුති මේ මිටක් පුදන්නට 

අපිද අමත� මනො�මළමු. 

රුවන් එස්.වසනවිරත්න

වැවටද්දි එයොවේ 
්බ්ඩ ෙරිය සීට් 
එවක් යක්ඩ 

ව�ොලවල වැදුනො. 
ඊට�ස්වස් එයො 
්බ්ඩ අල�වගන 
දිගටම අඬන්න 

ගත්්ො

එයො මට ්බෑේ 
එවකන් අරන් 

වවද්ය වොර්්ොවක් 
දුන්නො. ඒක 

�රීක්ෂො කරද්දි 
එහි සඳෙන් 
වව�ො තිබුණො 

ඇයට දරුවවක් 
�ැව්බන්න ඉන්වන් 
කිය�ො. ඒ වවේම 
යම යම වරෝගී 
්ත්ත්වයන් 

කී�යකුත් ඇයට 
තිබුණො

බස් එකේ කරේේ පහරට විසිවුණු ගැබිනි මව 
කේරාගත් වවද්ය ශිෂ්ාව

වැදුණු �ොරට ්බ්ඩ වකොරවව�ො වවගයි කිය�ො 
ඒ අමමා කෑගහලා ඇඬුවා
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ෛවව�ණ ඇ�� ආ��ත�වලට ෙප� 
බ�න ෙබාෙහාමය� ත��ය� අතෙ� 
කරාෙ� ඇ�මට ෙප� කරන ත��ය� 
�ණගැ�ම තරම� �ෙ�ෂ�. ෙමාකද 
ඒ ඇ�ම ඇ�ෙ� අවසරය ලැෙබ�ෙ� 
ආ�මාර�ෂක සට� කලාව ප්ර�ණ 
කරන ෙකෙන�ටම �තර�. ඉ�� 
කරාෙ� ඇ�ම අ��න බහෙතාරන 
�ෙ� �ටම ආස කර� ත��ය� තම� 
ප�� ෙකහාරා. ෙ� ෙවනෙකාට ඇෙ� ඒ 
ආසාව ෙකා�තර� �ර ���ද ��ෙවා� 
අද ඇය කරාෙ� �ඩාෙව� ෙකෙන�ට 
යා හැ� උප�ම �ර වන ක�ප� ෙ��ය 
ද�වා ඇ�� අවස�. ඇෙ� ��දර 
�ෙව� තම� අද දවෙ� ‘ධර�’ කවරය 
හැඩෙවලා �ෙය�ෙ�.

“මෙ� තා�තා �ං� මා�ට� ෙකෙන�. ඉ�� 
මං �ං� කාෙ� එයා සට� කරන හැ� ආසාෙව� 
බලාෙගන ඉ�නවා. මට මතක� එෙහම 
බලාෙගන ඉඳලා මම� කාමෙ�ට ��� ෙ�ර 
වහෙගන ඒ වෙ� ��� ෙවනවා. ඊටප�ෙ� 
�ක� ෙලා� ෙවනෙකාට මං ඒ ��පය ගැන 
ෙහාය�න පට�ග�තා. ඔය අතෙ� තම� �ං� 
වෙ�ම �ඩාව� වන කරාෙ� ගැන දැනග�න 
ලැ�ෙ�. ඇ�තටම මට �ං�වලට� වඩා ඒකට 
ආස ��ණා. ෙගාඩ�ම ආස ��ෙ� කරාෙ� 
ඇ�මට. එතෙකාට මට හ�යටම වයස අ��� 
දහය�.”

ඒ තමා කරාෙ� �ඩාවට පැ�� ආකාරය 

ගැන ප��ෙ� මතකය�. එතැ� පට� 

ඇෙ� �නය �ෙ� එම �ඩාෙව� ඉ��යට 

 යාමය. ප��ෙ� �නය ෙබාඳ කර� ෙව�වට 

ඒ �නය පාට කර� ව� ඇෙ� ෙදම��ෙයා 

වයස අ��� 11� පමණ ෙව�� ඇයව 

කරාෙ� ඉ ෙග�මට ජා��තර කරාෙ� 

ෙදා ෙශාෙටාන��කා� �ංග��� ශාඛාවට 

යැ�හ.

“මං ෙකා�චර උන��ෙව� කරාෙ� 
ඉෙගනග�තද ��ෙවා� අ��� �න� 
ඇ�ළත ය�න ��ව� උප�ම �ර �යා. 
ඒ �ය�ෙ� මට අ��� 14� ෙවනෙකාට 
මං ක�ප� ෙ��යට උස��� ලැ�වා. 
කරාෙ�වල ප� (Belts) නවය� 
�ෙයනවා. ඒක ෙ� සට� කලාව ප්ර�ණ 
කරන ෙකෙන� ආර�භෙ� ඉඳලා 
ද�වන ප්ර�ණතා ම�ට� අ�ව ��නැෙමන 
උස��ම�. ෙකෙන� ෙ� �ඩාව ප්ර�ණ 
කර�න ද�වන ෙවෙහස හා ඔ��ෙ� �නය මත 
එක එක ම�ට�වල� තම� ��ධ පැහැෙය� �� 
බඳප� ෙද�ෙ�. ඒ අත�� ‘ක�ප�ය’ (Black 
Belt) තම� කරාෙ� �ඩකෙය�ට ලැෙබන 
ඉහළම ප�ය. ඒක ග�න ෙ�� නෑ. ඒ� මං දැ� 
එතැනට ඇ�� ඉවර�.”

ප��ට තවම� වයස අ��� 20�. එතර� 

�ං� වයසක� ඇය ෙමව� �ර� පැ�ණ ��ම 

��පස තව� රහස� ඇ� බව� ඇය අපට 

පැව�ෙ�.

“මෙ� අ�කා ආක�ෂණ ��ය ��බඳ 
ඉහළට හ�ර�, ඒක 100% � ��වාස කරන 
ෙකෙන�. ආක�ෂණ ��ය �ය�ෙ� �� පැ� 
�ය�ල ලබාෙදන ��වෙ� ��ය�. ඉ�� 
අ�කා �සා මට� ඒ ගැන හ�ර�න ආසාව� 
ආවා. ඒ අ�ව මම� ෙ�ෙරන වයෙ� ඉඳ�ම 
ආක�ෂණ ��ය හැදෑ�වා සහ ඒක ��වාස 
කළා. ඒ හරහා මෙ� ��ෙ�ට ලැ�� ෙ�ව� 
ෙබාෙහාම�. කරාෙ� �ඩා කර�� ෙහාඳ 
ආ�ම��වාසය�, මාන�ක ම�ටම� අ� �ළ 
�ෙය�න ඕෙ�. ��ෙ� �ණ� ඉ�සරහට ය�න 
න� අපට ධනා�මක අදහ� �ෙය�න ඕෙ�. ඒ 
හැමෙ�ම ආක�ෂණ ��ය හැදැ�ම� එ�ක මට 
ෙනාඅ�ව ලැ�ණා.”

ෙලාකෙ� ෙ�ගෙය� ඉ��යට යන ෙබාෙහා 

���� ආක�ෂණ ��ය හ�රන බව රහස� 

ෙනාෙ�. ප��ද ඒ අත�� ෙකෙන�. එ�� 

ලද ආ��වාදය� ඇෙ� ද�ෂතාවය� �සා 

ෙ� වන�ට ප��ෙ� නම ඉ��ෙ� කරාෙ� 

�ඩාෙව� ලද ජයග්රහණ �ස�ම ස��හ� � 

ඇත.

“ෙක� �වා�වකට ලංකාවට ආවට මෙ� 
��ෙ� වැ� කාලය� ෙග�ෙ� �ංග���ෙ�. 
ෙමාකද අ�මා තා�තා ෙද�නම �ාපා�ක 

�ෙ�ත්රෙ� ��යා කරන අය. 
ඉ�� එෙ� ඉ�න කාෙ� මං 
�ංග���ෙ� වෙ�ම �නෙ� 
��� කරාෙ� තරඟාව� 
ගණනාව�ම �ෙයාජනය කළා. 
ඒ තරඟව�� ර� පද�ක� 
ඇ��ව ජයග්රහණ �ස�ම 
��කරග�න ��ව� �ණා.”

කරාෙ� හප�ක� ගැන 

එකෙපළට �යාෙගන ය�� 

තරම� ��ව�කාර ප්ර�නය�ද 

ඇෙග� අස�නට ���. එන� ���� 

�ෙදෙන� සමඟ ත�ව සට� කළ හැ�ද 

ය�න�. 

“කරාෙ� �යන ඇ�තටම ආ�මාර�ෂක 
සට� කලාව�. ඒ� සට� �ඩාව� ��යට� 

��� ෙව�න ��ව�. අ�ට ක�ප� ලැ�ණම 
දහය� ෙ�ළහ� එ�ක වෙ� ත�යම සට� 
කර�න �නවා. ඒ ෙවලාවට ඉ�� ෙකාෙහාමහ� 
�න�න ඕන. එෙහම බැ�වම සාමා� ��� 
පහ� හය� එ�ක වෙ� ත�යම සට� කරලා 
ෙ�ෙර�න ��ව�. ෙකාෙහාම �ණ� ත��ය� 
��යට කරාෙ� �ඩාව ප්ර�ණ කර� එක ගැන මං 

ස��ෙවනවා. ෙමාකද රෙ�ෙතාෙ� 
අහ�න ද��න ලැෙබන ෙ�ව� එ�ක 
ඒක මට ආභරණය� වෙ�.”

කරාෙ� �ඩාවට පමණ� 

ෙනාව ප�� ෙච� �ඩාවටද උප� 

හප�ය�. �ෙද� තරඟාව� 

�ස� �ෙයාජනය කර�� ෙච� 

��කාව� ෙලසද ඇය ෙබාෙහා 

ජයග්රහණ ලබාෙගන ඇත. තවද 

ඉ��ෙ�� අංග�ෙපාර ෙකෙර� 

ෙයා��ෙ� කැමැ�ත�ද ඇයට 

�ෙ�. ෙ� අතර �ඩාටම ෙනාෙදෙව� ඇෙ� 

සා�ථක වෘ��ය ��තය ගැනද ෙනා�යාම 

බැ�ය.

“මං �ං� කාෙ� �තාෙගන ��ෙ� 
ඉං�ෙ��ව�ය� ෙව�න. ඒ �නය ෙව�ෙව� 
ෙ� ෙවනෙකාට මං ෙපෟ�ග�ක ��ව��ාලය� 
හරහා ඉං�ෙ�� උපා�ය හ�රනවා. තව �ං� 
කාලය�� මට ඒ තැනට එ�න ��ව�. හැබැ� 
මං ෙ� ෙවනෙකාට මෘ�කාංග ඉං�ෙ��ව�ය� 
(Software Engineer) ��යට කට�� 
කරනවා. �ංග���ෙ� EC ක���ලයට 
ස�බ�ධෙවලා ඊට ස�බ�ධ �ාපෘ� සහ 
මෘ�කාංග ��මාණය කරනවා. ෙ� දව�වල 
ලංකාෙ� ඉ�න �සා ඔ�ල�� හරහා තම� ඒ 
ෙ�ව� කරෙගන ය�ෙ�.”

�ෙද� රටක අ�ාපනය ලැ� �සාෙදා සම 

වයෙ� අෙන� ත�ණ ත��ය�ට වඩා වැ� 

ෙ�ගය�� ඇය තම�ෙ� �නවලට ය�� 

����ය.

“ෙම�චර �ං� වයස�� මං ෙගාඩා� 
�ර ආ� එක ගැන ස���. ඒකට 

ෙ��ව මෙ� අ�ම� තා�ත�. 
එයාලා කව�ව� මට ���� 

�ලා ෙකා�කරලා නෑ. 
ඒ අය �තරම �යන 
කතාව� තම� ෙක�ෙල� 
�ය�ෙ� �වාහය� 
කරෙගන ���ය 
��ලට ෙකා�ෙව�න 
ඕන ෙකෙන� ෙනෙව� 
�යලා. අද ෙගාඩා� 
අයට ෙවලා �ෙය�ෙ� 
ඒක. �වාහ ෙව�න, 

ද�ෙවා හද�න වෙ� �න 
�යාග�තට කම� නැහැ. 

ඒ� කා�තාවකෙ� එකම 
��නය එය �ය ��� �යලා 

මම �ත�ෙ� නෑ”

ඇෙ� ඇතැ� වචනද කරාෙ� 

තරඟයක ෙනා�� ෙමාෙහාතක එ�ලෙවන පා 

පහරව� වැ�ය. එෙහ� ඒවාෙය� ගත�� දෑ 

ෙබාෙහාය. 

“ෙගාඩා� ත��ෙයා �ත�ෙ� වයස දහඅට 
ෙවනෙකාට ආදෙ� කරලා �වාහය� කරග�තම 
��ෙ� අංගස���ණ� �යලා. එෙහම නෑ. 
කාලය� �යාම ඒ අයට ෙ��� යනවා අෙ� 
අෙ� ��ත ��ෙ� �යලා. ඒ �සා මං �ය�ෙ� 
කාලෙය� උප�ම ප්රෙයාජන ග�න. බය නැ�ව 
�න ද��න. ඒ ෙව�ෙව� වැඩ කර�න. 
එතෙකාට� ඒ �න හැබෑ කරග�න ��ව� 
ෙව�ෙ�. එතෙකාට� ��ෙ� වැ��රම ල�සනට 
දැෙන�ෙ�.”

�ව� එ�.ෙසන�ර�න
ඡායා�ප - �ෂා� කා�යවස�

කසාද බැඳලා ළම� හදන එක 
ගැහැ�යකෙ� 

එකම �නය ෙව�න ඕන නෑ
කරාෙ� ක�ප� ��
මෘ�කාංග ඉං�ෙ��

ප�� ෙකහාරා

කවරෙ� කතාව

මං �ං� කාෙ� එයා සට� කරන හැ� ආසාෙව� 
බලාෙගන ඉ�නවා. මට මතක� එෙහම 
බලාෙගන ඉඳලා මම� කාමෙ�ට ��� ෙ�ර 
වහෙගන ඒ වෙ� ��� ෙවනවා. ඊටප�ෙ� 
�ක� ෙලා� ෙවනෙකාට මං ඒ ��පය ගැන 
ෙහාය�න පට�ග�තා. ඔය අතෙ� තම� �ං� 
වෙ�ම �ඩාව� වන කරාෙ� ගැන දැනග�න 
ලැ�ෙ�. ඇ�තටම මට �ං�වලට� වඩා ඒකට 
ආස ��ණා. ෙගාඩ�ම ආස ��ෙ� කරාෙ� 
ඇ�මට. එතෙකාට මට හ�යටම වයස අ��� 

ඒ තමා කරාෙ� �ඩාවට පැ�� ආකාරය 

ගැන ප��ෙ� මතකය�. එතැ� පට� 

ඇෙ� �නය �ෙ� එම �ඩාෙව� ඉ��යට 

 යාමය. ප��ෙ� �නය ෙබාඳ කර� ෙව�වට 

ඒ �නය පාට කර� ව� ඇෙ� ෙදම��ෙයා 

වයස අ��� 11� පමණ ෙව�� ඇයව 

කරාෙ� ඉ ෙග�මට ජා��තර කරාෙ� 

ෙදා ෙශාෙටාන��කා� �ංග��� ශාඛාවට 

“මං ෙකා�චර උන��ෙව� කරාෙ� 
ඉෙගනග�තද ��ෙවා� අ��� �න� 
ඇ�ළත ය�න ��ව� උප�ම �ර �යා. 
ඒ �ය�ෙ� මට අ��� 14� ෙවනෙකාට 
මං ක�ප� ෙ��යට උස��� ලැ�වා. 

�ෙයනවා. ඒක ෙ� සට� කලාව ප්ර�ණ 

ද�වන ප්ර�ණතා ම�ට� අ�ව ��නැෙමන 
උස��ම�. ෙකෙන� ෙ� �ඩාව ප්ර�ණ 
කර�න ද�වන ෙවෙහස හා ඔ��ෙ� �නය මත 
එක එක ම�ට�වල� තම� ��ධ පැහැෙය� �� 
බඳප� ෙද�ෙ�. ඒ අත�� ‘ක�ප�ය’ (Black 
Belt) තම� කරාෙ� �ඩකෙය�ට ලැෙබන 
බඳප� ෙද�ෙ�. ඒ අත�� ‘ක�ප�ය’ (Black 
Belt) තම� කරාෙ� �ඩකෙය�ට ලැෙබන 
බඳප� ෙද�ෙ�. ඒ අත�� ‘ක�ප�ය’ (Black 

ඉහළම ප�ය. ඒක ග�න ෙ�� නෑ. ඒ� මං දැ� 

ප��ට තවම� වයස අ��� 20�. එතර� 

�ං� වයසක� ඇය ෙමව� �ර� පැ�ණ ��ම 

��පස තව� රහස� ඇ� බව� ඇය අපට 

“මෙ� අ�කා ආක�ෂණ ��ය ��බඳ 
ඉහළට හ�ර�, ඒක 100% � ��වාස කරන 
ෙකෙන�. ආක�ෂණ ��ය �ය�ෙ� �� පැ� 
�ය�ල ලබාෙදන ��වෙ� ��ය�. ඉ�� 
අ�කා �සා මට� ඒ ගැන හ�ර�න ආසාව� 
ආවා. ඒ අ�ව මම� ෙ�ෙරන වයෙ� ඉඳ�ම 
ආක�ෂණ ��ය හැදෑ�වා සහ ඒක ��වාස 
කළා. ඒ හරහා මෙ� ��ෙ�ට ලැ�� ෙ�ව� 
ෙබාෙහාම�. කරාෙ� �ඩා කර�� ෙහාඳ 
ආ�ම��වාසය�, මාන�ක ම�ටම� අ� �ළ 
�ෙය�න ඕෙ�. ��ෙ� �ණ� ඉ�සරහට ය�න 
න� අපට ධනා�මක අදහ� �ෙය�න ඕෙ�. ඒ 
හැමෙ�ම ආක�ෂණ ��ය හැදැ�ම� එ�ක මට 

ෙලාකෙ� ෙ�ගෙය� ඉ��යට යන ෙබාෙහා 

���� ආක�ෂණ ��ය හ�රන බව රහස� 

ෙනාෙ�. ප��ද ඒ අත�� ෙකෙන�. එ�� 

ලද ආ��වාදය� ඇෙ� ද�ෂතාවය� �සා 

ෙ� වන�ට ප��ෙ� නම ඉ��ෙ� කරාෙ� 

�ඩාෙව� ලද ජයග්රහණ �ස�ම ස��හ� � 

“ෙක� �වා�වකට ලංකාවට ආවට මෙ� 
��ෙ� වැ� කාලය� ෙග�ෙ� �ංග���ෙ�. 
ෙමාකද අ�මා තා�තා ෙද�නම �ාපා�ක 

�ංග���ෙ� වෙ�ම �නෙ� 
��� කරාෙ� තරඟාව� 
ගණනාව�ම �ෙයාජනය කළා. 
ඒ තරඟව�� ර� පද�ක� 
ඇ��ව ජයග්රහණ �ස�ම 
��කරග�න ��ව� �ණා.”

කරාෙ� හප�ක� ගැන 

එකෙපළට �යාෙගන ය�� 

තරම� ��ව�කාර ප්ර�නය�ද 

ඇෙග� අස�නට ���. එන� ���� 

�ෙදෙන� සමඟ ත�ව සට� කළ හැ�ද 

ය�න�. 

“කරාෙ� �යන ඇ�තටම ආ�මාර�ෂක 
සට� කලාව�. ඒ� සට� �ඩාව� ��යට� 

��� ෙව�න ��ව�. අ�ට ක�ප� ලැ�ණම 
දහය� ෙ�ළහ� එ�ක වෙ� ත�යම සට� 
කර�න �නවා. ඒ ෙවලාවට ඉ�� ෙකාෙහාමහ� 
�න�න ඕන. එෙහම බැ�වම සාමා� ��� 
පහ� හය� එ�ක වෙ� ත�යම සට� කරලා 
ෙ�ෙර�න ��ව�. ෙකාෙහාම �ණ� ත��ය� 
��යට කරාෙ� �ඩාව ප්ර�ණ කර� එක ගැන මං 

ඒක මට ආභරණය� වෙ�.”

ෙනාව ප�� ෙච� �ඩාවටද උප� 

හප�ය�. �ෙද� තරඟාව� 

�ස� �ෙයාජනය කර�� ෙච� 

��කාව� ෙලසද ඇය ෙබාෙහා 

ජයග්රහණ ලබාෙගන ඇත. තවද 

ඉ��ෙ�� අංග�ෙපාර ෙකෙර� 

ෙයා��ෙ� කැමැ�ත�ද ඇයට 

�ෙ�. ෙ� අතර �ඩාටම ෙනාෙදෙව� ඇෙ� 

සා�ථක වෘ��ය ��තය ගැනද ෙනා�යාම 

බැ�ය.

“මං �ං� කාෙ� �තාෙගන ��ෙ� 
ඉං�ෙ��ව�ය� ෙව�න. ඒ �නය ෙව�ෙව� 
ෙ� ෙවනෙකාට මං ෙපෟ�ග�ක ��ව��ාලය� 
හරහා ඉං�ෙ�� උපා�ය හ�රනවා. තව �ං� 
කාලය�� මට ඒ තැනට එ�න ��ව�. හැබැ� 
මං ෙ� ෙවනෙකාට මෘ�කාංග ඉං�ෙ��ව�ය� 
(Software Engineer) ��යට කට�� 
කරනවා. �ංග���ෙ� EC ක���ලයට 
ස�බ�ධෙවලා ඊට ස�බ�ධ �ාපෘ� සහ 
මෘ�කාංග ��මාණය කරනවා. ෙ� දව�වල 
ලංකාෙ� ඉ�න �සා ඔ�ල�� හරහා තම� ඒ 
ෙ�ව� කරෙගන ය�ෙ�.”

�ෙද� රටක අ�ාපනය ලැ� �සාෙදා සම 

වයෙ� අෙන� ත�ණ ත��ය�ට වඩා වැ� 

ෙ�ගය�� ඇය තම�ෙ� �නවලට ය�� 

����ය.

“ෙම�චර �ං� වයස�� මං ෙගාඩා� 
�ර ආ� එක ගැන ස���. ඒකට 

ඇෙ� ඇතැ� වචනද කරාෙ� 

තරඟයක ෙනා�� ෙමාෙහාතක එ�ලෙවන පා 

පහරව� වැ�ය. එෙහ� ඒවාෙය� ගත�� දෑ 

ෙබාෙහාය. 

“ෙගාඩා� ත��ෙයා �ත�ෙ� වයස දහඅට 
ෙවනෙකාට ආදෙ� කරලා �වාහය� කරග�තම 
��ෙ� අංගස���ණ� �යලා. එෙහම නෑ. 
කාලය� �යාම ඒ අයට ෙ��� යනවා අෙ� 
අෙ� ��ත ��ෙ� �යලා. ඒ �සා මං �ය�ෙ� 
කාලෙය� උප�ම ප්රෙයාජන ග�න. බය නැ�ව 
�න ද��න. ඒ ෙව�ෙව� වැඩ කර�න. 
එතෙකාට� ඒ �න හැබෑ කරග�න ��ව� 
ෙව�ෙ�. එතෙකාට� ��ෙ� වැ��රම ල�සනට 
දැෙන�ෙ�.”

�ව� එ�.ෙසන�ර�න
ඡායා�ප - �ෂා� කා�යවස�

මෘ�කාංග ඉං�ෙ��
ප�� ෙකහාරා

කාලෙය� 
උප�ම ප්රෙයාජන 

ග�න. බය නැ�ව �න 
ද��න. ඒ ෙව�ෙව� වැඩ 
කර�න. එතෙකාට� ඒ �න 

හැබෑ කරග�න ��ව� 
ෙව�ෙ�. එතෙකාට� ��ෙ� 
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ආක�ෂණ 
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ෙබාෙහාම�



20 2022 සැප්ැම්බර් 14 වන ්බදාදා

මාධ්ය ආවරණ කටයුත්තක් සඳහා ඉරිදා 

දිනක වව්නියාව පුන්්තෝටටම් පුනරුත්ාපන 

මධ්යස්ානට ගිය අවස්ාවක මට 

දැකගනනට ලැබු්ේ පුනරුත්ාපනය වන 

්තරුණයින පිරිසක් එක්පළට සිටුවා ති්ෙන 

ආකාරයත, හමුදා ්සේළකු ඔවුන්ගන 

විස්තර අසා සටහන කරගනනා 

ආකාරයතය.

එ්ලස ්පෝලිම්කර 

සිටි පිරිස ප්රවාහනය 

කිරීමට සූදානම් කර 

තිබූ වෑනර්යක් 

සහ ෙසර්යක් ඒ 

ආසනන්ේ විය.

“ම�ොකක්ද 
අලුත් 
වැඩසටහනක්ද?”

කියා 

පුනරුත්ාපන 

සම්ෙනධීකරණ 

නිලධාරී එවක 

කරනල් මංජුල ගුණසිංහ 

මහ්තා්ගන විමසා සිටි්යමි.

“නැහැ සනත් ඔය ඉනන අයමෙ අයියලො, 
අකකලො, නංගිලො, �ල්ලිලො, ්ොත්්ො, විවොහ 
මවනන ඉනන මකනො එල්.ටී.ටී.ඊ. එමක ඉඳලො 
පුනරුත්්ොපනය මවනවො. අ්ද Visit ්දවස 
(අමුත්්න හමුවන දිනය) නිසො මම අයව ඒ 
කඳවුරුවලට ගිහින හමුමවනන අවස්ොව 
ල්බොම්දනවො. ඔයත් කැ�තිනම ගිහිල්ලො 
සිද්ධමවන මද ්බලනන.”

මංජුල ගුණසිංහ මහ්තා කී්ව්ය. ඒ 

වෑනර්යට නැගුනු මා එම පිරිස සමඟ 

්ගාස එම කටයුත්ත සිදධ්වන ආකාරය 

දැකෙලා ගත්්තමි. (එහි අතදැකීම් ්වනම 

ලිවිය යුත්තකි.) එම සිදුවීම යළිත ම්තකයට 

පැමිණි්ේ කරනල් ප්රනානදු මහ්තා මුහුණ 

දුන අතදැකීමක් නිසාය. ප්රනානදු 

මහ්තා සිය අතදැකීම ‘ධරණී’ට 

්ම්ලස විස්තර ක්ේය.

“2009 අවුරුදද 

්වදදි මම රාජකාරි 

ක්ේ අ්ේපුසස 

පුනරුත්ාපන 

මධ්යස්ාන්ේ 

මධ්යස්ාන භාර 

නිලධාරි විදියට. 

්ම්තන කාන්තා/

පිරිමි ්වන 

්වනම හිටියා. 

වැඩිපුරම හිටි්ේ 

ොලවයසකාරයන. ්ම් 

ළමයින්ගන අපි ප්රශන 

කරනනවත අතී්තය ගැන 

අහනනවත ගි්ේ නැහැ. ඒත 

හි්තවත ්වලා ක්තා කරදදි අපි 

නිකමට ව්ේ අහනවා, ‘අවුරුදු කීයක් 

එල්.ටී.ටී.ඊ. එ්ක් හිටියද?’ කියලා. එ්ත්කාට 

කියනවා ‘අවුරුදු 7-8 හිටියා’ කියලා. 

‘්මානවද ක්ේ?’ කියලා ඇහුවම කියන්න 

‘Line එ්ක් (ඉදිරි ආරක්්ෂක වළල්්ල්) 

හිටියා’ කියලා. 

Line එක කියනමන කිසි� ප්රහොරයකට 
මනොයො කරන මුර රොජකොරියක වි්රයි. අපි 
්දනනවො ඒ අය ම්බොරු කියනමන කියලො. 
හමුදා කඳවුරුවලට ප්රහොර එල්ල කරපුවො, 
ඒ සටනවලදි යු්ද හමුදාවට කරපු හොනි ෙැන 
එයොලො කියනමන නැහැ ප්රශනයක මේවි කියලො. 
කොන්ො අංශමේ හිටියො මජෙදීසවරී කියලො 
ෙෑනු ළ�මයක. ම�යොට වයස අවුරුදු 19-20ක 

වි්ර ඇති. හැ්බැයි මම ළ�යො අපි අහනන 
කලින ඇත්්� කිේවො. එයො 8 පනතිමේදි ්�යි 
එල්.ටී.ටී.ඊ. එකට ්බැඳිලො තිමයනමන. එයොමේ 
්දක්ෂ්ො නිසො එල්.ටී.ටී.ඊ. ම�ෝටොර් අංශයට 
්බඳවොමෙන පුහුණුවත් දීලො. සටනවලටත් 
ගිහිල්ලො තිමයනවො. එයො අපිත් එකක ම�ෝටොර් 
ප්රහොර ක්රියොකොරීත්වය ෙැන විස්රත් කියනවො. 
අනති�ට පසම්දමනකුමේ කණඩොය�ක සටන 
කරදදි ආයු්ද දාලො පැනලො ඇවිත් හමුදාවට 
යටත්මවලො.

‘සර් අපට නොයකයන කියලො දීලො තිමයනමන 
හමුදාවට ෙෑනු මකමනක යටත් වුම�ොත් 
්දසව්ද ම්දනවො කියලො. ඒත් එල්.ටී.ටී.ඊ. එමකදි 
විඳපු දුක ඉවසනන� ්බැරි නිසො ඕන ම්දයක 
මවච්චම්දන කියලො පැනලො ආවො. හමුදාව 
ඔච්චර මහොඳයි කියලො ්දනනවනම �ොත් එකක 
ඉඳපු අනිත් හ්රම්දනොවත් එකකරමෙන 
එනමන’ කියලො කිේවො.”

2009 මැයි මාසය වනවිට වනනි 

මානුෂීය ්ම්හයු්ම් අවසාන ඉලක්කයට 

ආසනන ්වමින සිටියහ. එහිදී එල්.ටී.ටී.ඊ. 

සාමාජිකයන බුරුතු පිටින යටත වනනට 

වූහ. ්ම් අ්තර මැයි 01 දා නිවාඩු දින කරනල් 

ප්රනානදු මහ්තාට වි්ශ්ෂ පණිවිඩයක් ලැබිණ. 

‘වව්නියා්ව් ඉඩකඩ ප්රශනයක් ති්යනවා. 

එල්.ටී.ටී.ඊ. ළමා ්සාල්දාදුවන පිරිසක් 

අ්ේපුසසට එවනවා. එයාලට අවශ්ය 

පහසුකම් සූදානම් කරනන.’

එම පණිවිඩ්යන කියැවිණ.

“ම්ේ ම්තක්ේ හැටියට ෙස 5-6ක 

ව්ේ ප්රමාණයක පුනරුත්ාපනය සඳහා 

්තරුණයින 120ක ව්ේ ප්රමාණයක් 

අර්ගන ආවා. අලු්්තන කේඩායමක් 

ආවම සාමාන්ය්යන සිදධ ්වන ්ද ්තමයි 

මධ්යස්ාන්ේ ඉනන ්සරම අය ්පෝලිම් 

්වලා අලු්්තන ආ්ව් කවුද කියලා ෙලන 

අය. සාමාන්ය්යන හමුදා්ව් රාජකාරි කරදදි 

එකම කඳවු්ර, එකම ්රජි්ම්නතුවල වැඩ 

කරපු හි්තවතුන ්ගාඩක් ඇති්වනවා. 

ඒ ව්ේ ්තමයි එල්.ටී.ටී.ඊ. එ්කන එකම 

කඳවු්ර එකට සටනවලට ගියපු, එකට එල්.

ටී.ටී.ඊ. ්රජි්ම්නතුවල ඉඳපු අය යුදධය 

නිසා විසිරිලා ගිහිල්ලා ති්යනවා. අලු්්තන 

කටටිය ආවම ්ම් අය ්පෝලිම් ්වලා 

ෙලන්න දනන කියන අය ඉනනවද කියලා. 

ඉතින සමහර අය අඳුර්ගන කෑගහනවා. 

ගුණා, ෂිවා ව්ේ එල්.ටී.ටී.ඊ. එ්ක් නම් 

කියලා ආචාර කරගනනවා. අපි ඇහුවම 

කියනවා,

‘සර් අවුරුදු ෙො�ක අහවල් කඳවුමර් එකට 
රොජකොරි කළො.’

‘අහවල් සටමනදි �ට තුවොල වු�ො� එයො 
්�යි �ොව කමර් තියොමෙන ගිමේ.’

ඔය වමේ ්බැඳීම කියනවො. අපට ඒවො 
සො�ොන්ය මදවල්.

්කා්හාමහරි අලුත කේඩායම යදදි ඒ 

දිහා ෙලා්ගන ඉඳපු ්ජගදීසවරී එකපාරටම 

‘මල්ලී’ කියා්ගන ඉසසරහට පැනලා 

ඒ පිරිස අ්තර හිටපු ්කාලුගැට්යක්ව 

ෙදාගත්තා. ඒ ්කාලුගැටයත ‘අක්කා’ 

කියා්ගන ්ජගදීසවරීව ෙදාගත්තා. දැන 

්දනනම අඬනවා. ඊටපස්ස ්තමයි විස්තරය 

දැනගත්ත.

පවුමල් මකමනක එල්.ටී.ටී.ඊ. එකට ්බැමඳනන 
ඕන නිසො මජෙදීසවරී සංවි්ධොනයට ්බැඳිලො 
තිමයනවො. ඒත් අවසොන කොලමේදී මජෙදීසවරී 
්දනමනත් නැතිව එයොමේ ්බොල �ල්ලිව එල්.
ටී.ටී.ඊ. එමකන ්බමලන ්බඳවොමෙන. ්බොල 
�ල්ලිට ඒ මවදදි වයස 15ක වි්ර ඇති. 

එ්ැනින පසමස අපි ඒ ම්දනනට හමුමවනන 
ක්ො කරනන අවස්ොව සලසලො දුනනො.

ඒ සිදධිය එ්තැනින අවසන වුණා. එ්ැනින 
පසමස ්�යි මහොඳ� සිදධිය වුමණ” කියමින 

ප්රනානදු මහ්තා ්දවන ක්තාව විස්තර 

ක්ේය.

“ම්දවැනියට ආපු ළ�යිනමෙන පොසල් යන 
වයමස ඉනන ළ�යිනමේ විස්ර අහලො ඒ 
ළ�යිනට පොසල් යනන අවශ්ය කටයුතු සූදානම 
කළො. මජෙදීසවරී පොසල් වයස පහුකරලො ඉඳපු 
නිසො එයො කඳවුමර්� හිටියො. නමුත් එයොමේ 
�ල්ලිට පොසල් යනන අවශ්ය පහසුකම සූදානම 
කළො. ඒ මවදදි යටත්වු� එල්.ටී.ටී.ඊ. ළ�ො 
මසොල්දාදුවනට අධ්ොපනය ල්බනන මවන කරලො 
තිබුමණ රත්�ලොන හිනදු විදුහල. අපි යවපු 
ළ�යි සැලකිය යුතු පිරිසක හිනදු විදුහමල් 
ඉමෙනෙත්්ො. එක ්දවසක ම්දවැනි කණඩොයමම 
ළ�යි ටික අරමෙන හිනදු විදුහලට ගියො. 
කලින අපි යවලො හිනදු විදුහමල් ඉමෙනෙනන 
ළ�යිනට නවෝැන පහසුකම සපයලො තිබුමණ 
හිනදු විදුහමල් මනවොසිකොෙොරමේ. මම 
ළ�යිනටත් එක� මනවොසිකොෙොරමේ සූදානම 
කරලො තිබුමණ. මකොමහො�හරි මම ළ�යිනව 
පොසල් යවන දිනයට කලින ්දවමස රත්�ලොන 
පොසල් මනවොසිකොෙොරයට එකකරමෙන යදදි 
එ්ැන ළ�යිනුත් මපෝලිම මවලො ්බලොමෙන 
හිටිමේ එයොලො අඳුරන අය ඉනනව්ද කියලො 
්දැනෙනන. මනවොසිකොෙොර භූමිමේ යදදි කලින 
ගිහින ඉඳපු ළ�මයක එකපොරට� ඉසසරහට 
පැනලො ‘�ල්ලි’ කියොමෙන මජෙදීසවරීමේ 
�ල්ලිව ්බදාෙත්්ො. අර ළ�යත් ‘අයියො’ කියලො 
්බදාෙත්්ො. විස්ර මහොයලො ්බලදදි ්දැනෙත්මත් 
මජෙදීසවරීමේ ්බොල �ල්ලිලො ම්දනමනකව� 
එල්.ටී.ටී.ඊ. එකට ්බමලන ්බඳවොමෙන. ඒත් මම 
තුනම්දනොට තුනම්දනො වමේ� මෙවල්වල අයත් 
සම්බන්ධකම තිබිලො නැහැ. එල්.ටී.ටී.ඊ. එමක 
තුනම්දනො� අහඹු මලස ්�යි හමුවුමණ.” 

සනත් ප්රියන්

සර් 
අපට නොයකයන 

කියලො දීලො තිමයනමන 
හමුදාවට ෙෑනු මකමනක යටත් 
වුම�ොත් ්දසව්ද ම්දනවො කියලො. 

ඒත් එල්.ටී.ටී.ඊ. එමකදි විඳපු දුක 
ඉවසනන� ්බැරි නිසො ඕන ම්දයක 
මවච්චම්දන කියලො පැනලො ආවො. 
හමුදාව ඔච්චර මහොඳයි කියලො 
්දනනවනම �ොත් එකක ඉඳපු 

අනිත් හ්රම්දනොවත් 
එකකරමෙන එනමන

මකොටි ්බමලන පැහැරමෙන ගිය
එක� පවුමල් තුනම්දමනක අහමම්බන

මුණගැහුනු හැටි

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවි්ධොනයට සම්බන්ධව සිට පුනරුත්්ොපනය වූ කතුනමේ සුඛි් මුදි් ජීවි් ක්ො මපළ - 26 වැනි  මකොටස

සහතිකලත් ගුරුවරමයකු මලස 1984දී ගුරු මසවයට 
එකවුණු හර්�න ප්රනොනදු �හ්ො 1986 දී 2 ලුතිනනවරමයකු 
මලස ජොතික ශිෂ්ය භට ්බළකොයට එකවිය. ම්දවන ඊළොම 
යුද්ධය ඇරඹී�ත් ස�ඟ 1991දී සක්රිය හමුදා මසවයට එකවූ 
ප්රනොනදු �හ්ො යොපනය, �ඩකලපුව, වැලිකන්ද ආදී ප්රමදශ 
රැසක රොජකොරි කමේය. අමපොර මකොණඩවටුවොන හමුදා 
පුහුණු පොසමල් උපමදශකමයකු මලස රොජකොරි කර 2008 
වසමර්දී පුනරුත්්ොපන රොජකොරි සඳහො එකවිය. වසර 12ක 
පුනරුත්්ොපන රොජකොරිමයන පසුව 2020 ම්දසැම්බර් �ස 
හමුදා මසවමයන විශ්ො� යන ලදි.

කර්නල් හර්�න ප්රනොනදු
හිටපු මධ්යස්ථාන භථාර නිලධථාරී 

- අඹේපුස්ස



212022 සැ�තැ�බ� 14 වන බ��

�භා��ෙ� ගම ��තලමය. ඇය 

ෙ��ෙ� ප�ං�යට එ�ෙ� �වාහෙය� 

ප�වය. ඒ සරස�ෙ�� එකට උපා�ය 

ස���ණ කළ ඉ�� �මාර 

ජය�� හා ඇ� කරග� ෙප� 

කතාව ජය ග���. �භා�� 

ෙස�ව�� �ෙ�රා ෙ��ෙ� ප්රාථ�ක 

��ාලෙ� ��ව�ය� ෙව�� ඉ�� 

�මාර ෙපෟ�ග�ක ආයතනයක 

කළමනාක�ෙව� �ය. ඔ��ෙ� 

ෙලාකය අ�ථව� කළ �ය�ය ��� 

�ද�නා ය. දැ� ඇය ෙ�� බා�කාෙ� 

දහය වසෙ� ඉෙගනග��� ����ය.

ඉ��ට ෙ�ම �භා��ට� �� සහ බ� 

�රත�� ගැන කැ��ම� ඇ�ෙව�නට 

ග�ෙ� අදක ඊෙයක ෙනාෙ�. ඒ අව�ෙ� 

ෙනාද�නා ග� ෙදකක හැ�ණ� ළමා 

කාලෙ� පට� ඔ�� ස�� ෙලෙඩ�, 

�ෙක�, බඩ��ෙන�, අන���යක 

ත��ෙව� ඉ�නවා ද��නට අකමැ� � 

ෙදෙදෙන�.

“මම� ම��� ෙද�නම පාෙ� ඉ�න �� 
පැට� ෙගදර ෙ�නවා. අෙ� අ�ම� තා�ත� 
ෙද�නම� ස���ට ආදෙර�. අදට� මෙ� 
අ�මා ස�� හදනවා. අෙ� ම�� ෙපා� 
කාෙ� ඉ�ෙකාෙල ඇ�ලා එ�� බෑ� එෙ� 
�ෙගන තම� �� පැට� අර� එ�ෙ�. ඒ 
ඇ�� අ�මට �ය�ෙ� ‘එයා පාෙ� ඉඳලා 
මෙ� �හා බැ�වා, මාව ෙගදර එ�ක ය�න 
��වා, ඒ ��� මං අර� ආවා’ �යලා. ඔය 
ආදෙ� ඉ�� අෙ� �ෙ� අ� ෙලා� ෙව�� 
වැ� �ණා �ස� අ� �ෙ� නෑ. මං කැල� 
කැ�ප� ආවට ප�ෙස කැ�ප� එෙ� ද�න 
�ස�ට� ක�න ��නා. �ලෑ කරග�නක� 
ෙයාග� අර� ප�ෙස� ප�නනවා. �ලෑ 
�ණාම, න� එෙහම �ලා බලාග�තා. මං 
වෙ�ම ස���ට ආදෙ� තව� යා�ෙවා 
��යා කැ�ප� එෙ�. මෙ� මහ�තය� ඒ 
වෙ� කැ�ප� එෙ� ස���ට ආදෙ� කර� 
ළමෙය� තම�.”

ඒ ���දම ඔ��ෙ� �ය�ය ��� 

�ද�නාට� උ�ම � ���. ෙකාෙ� 

ෙකාතැනක සෙත� ��ව� නැ� �ස 

අතගා�නට, ��ක� පැකැ��ව�� 

ෙහා ෙයාග� එක�� බඩ �රව�නට 

ෙවෙහෙස�. එෙ� �වා �යා ෙගදර �� 

පැ�ෙය� හද�නට ඔ�� ඕනෑකම� 

ෙනාකෙ� �වා කාලෙ� ඔ�� �ෙදනාම 

ෙගදර නැ� �සාය. ඒ� දවස� � 

හැ�දෑවක �� පැ�ෙය� �භා��ලෙ� 

ෙගදර ��ෙ�ම �� නැව� ��ෙ�ය. ඒ 

�ද�නාට අ��� දහය� තර� කාලෙ�ය.

“එයා අසරණ �ණ පැ�ෙය� ��� අ� 
අර� හ� ආදෙර� හැ�වා. එයා ‘��’. �ව 
තම� එයාට ෙගාඩ� ආදෙ� �ෙ�. ඒ� 
��ට අ� එ�ක ඉ�න ��ව� �ෙ� මාස 
හත� අට� �තර�. දවස� �ව� මම� 

ඉ�ෙකාෙ� ඇ�ලා එ�� �� ��ෙ� මැ�ලා 
��යා. අහල පහල අය ��ෙව ස�පෙය� 
කාලා �යලා. �ව අඬ�න ග�තා උණ 
ගැෙනනක�. ඒ ෙවලාෙව �වෙග �ත හද�න 
අ� එයාෙග අවස� කට�� ල�සනට කළා. 
ඊටප�ෙස ඔය වෙ�ම බ� පැ�ෙය�� 
ආවා. එයාව� හද�න ග�තා ‘ටාස�’ �යලා 

නම�� �ලා. ටාස�ට� 
අ� එ�ක ඉ�න ��ව� 
�ෙ� අ���ද� වෙ�. 
එයාට� ක��හ� වහ �ලා 
නැ��ණා. ඊටප�ෙස ��වා 
ආෙ� කව�ව� ස�� 
හද�ෙ� නෑ �යලා. ෙමාකද 
ඒ �ක දර�න බැ� �සා...”

ඒ ����ව�� ප� වසර 

�පය�ම ඒ ෙගදර සෙත� 

හැ�ෙ� නැත. ඔ�� 

��ෙ� ගම� ආ�ත �සා 

ඒ �වෙ� තා�ප ෙ��� 

��ෙ� ද නැත. ඒ �සා 

සෙත�ට ආර�ෂාව� ම� 

�යන හැ�ම� ද ඔ��ෙ� 

��� ���. ඒ� �තට 

වාරණ දමාෙගන ඔ��ට 

හැම�ම ඉ�නට බැ� 

�ෙ�ය.

“එ� 2020 ඔ�ෙතා�බ� හයවැ��. � 
නවයට වෙ�. ඔ�න �� පැ�ෙය� ��ෙල� 
අඬනවා ඇ�ණා. ��� බලනෙකාට මාසය� 
�තර වයස �ං�ම �ං� �� පැ�ෙය� ��ෙල 
ඉඳ� අඬනවා. බ�ව� ක�න බැ� වයස�. 
ඔ�න ඉ�� එයාව ෙගට ග�තා. එයා තමා 
‘��� මැ�ක’. ��� මැ�ක ඉ�මනට 
ෙලා��ණා. ඒ වෙ�ම� හ�ම ෙවන� 
ග��ණ �ෙය�ෙ�. ද�ෙව� වෙ� ළඟම 
ඉ�න� ආස. එයා එ�ක කතා කර�� කතා 
කරනවා. මං තමා එයාෙග අ�මා. මහ�තයා 
අ�ප��. �ව අ�කා. එෙහම ��වම එයා 
ෙහාඳට ක��ය අ�රනවා.”

කා� ක��� නැ� අසරණෙය� ෙලස 

පාර �ෙ� �� �භා��ලෙ� ��ලට ෙගාඩ 

� ��� මැ�කට �භා��ෙ� ෙගද�� 

ලැ�ෙ� රජ සැල��ය. අව�ෙය� ���� 

ඔ�� ප�ෙස ��ය� ��ග�නට ෙවනම 

�ං� ඇඳ� ලැ�ෙ�ය. ඒ කාෙ� ෙහා 

ඇඟකට ��ෙද� යටෙව� �යා බයටය. 

ක�නට ලැ�ෙ� මා� සහ කැ��� ය. 

ල�සන ල�සන ෙස�ල� බ� මහ ෙගාඩ� 

ලැ�ෙ�ය.

“��� මැ�ක ෙපා� කාෙ� ඉඳලා 
�ව� එ�ක ��� ව�නවා. �ව �� පහන 
ප�� කර�න ලෑ�� ෙවනෙකාට එය� 

ලෑ��ෙවනවා. ම� 
ව��යට ල�සනට අත 
ගහනවා. �� පහන ළඟට 
ෙග�ය�වම ඒ� අත 
ගහනවා. �ව ගාථා �යලා 

ඉවරෙවනක� ස�ද නැ�ව 
අහෙගන ඉ�නවා. එයා 

ස�� අ�ල�ෙන නෑ. සෙත�ට 
��මාණ� අ�ල�ෙනව� නෑ.

අ�ක ��� මැ�ක කව�ව� 
�ඟාෙන� ක�ෙන නෑ. අෙ� �වට �� 
කාෙ� බ� කැ�වා වෙ� අ�ප�� කත�දර 
�ය �ය කවනවා. ඔ�ව අත ගගා ��තර 
කතාකරනෙකාට එය� කතාකරනවා.”

��� ���ට ��ෙ� �භා���, ඉ�� 

හා �ද�නා �තර� �ණ� දැ� යා�ෙවා 

ෙගාඩ�. ඒ �භා�� හා ඉ�� ෙගදර කරන 

උපකාරක ප��වල ඉෙගනග�නට එන 

ද�ව� සහ ���ෙපාෙ� යා�ව�ය. 

“අෙ� ෙගදර උපකාරක ප��වලට එන 
ද�ෙවා මැ�කට හ� ආදෙර�. ��� 
එයාලා එ�ක යා� �ෙ� නෑ. ද�ෙවා දැ� 
එ�ෙන ��� මැ�කට තෑ� අරෙගන. 
��පෙ��ය ග� වෙ�ම ඒ ෙගා�ෙලා හ�� 
ෙස�ල� බ�. මං උග�නන ඉ�ෙකාෙ� අය� 
මං දැ�ෙකා� එයා ගැන අහනවම�.

ආසාවට ��� මැ�කෙග ෙෆාෙටා �ලා 
එයාෙග වැඩ ගැන �ය�න ග�තා ෙ���� 
එකට. දැ� මං දවසකට පාර� ��ෙව 
නැෙතා� ක��ය ��� මැ�ක ෙකා �යලා 
මැෙ�� කරනවා.

අෙ� ඉ�� ෙමයා අ�ට ද�ෙව�. එයා 
අ�ට ලැ�ණට ප�ෙස අ�ට හ��යා. ස�ට 
ෙගදර ��ලා ඉ��ලා ���. එයා ඉ�න 
ෙගදර හ�ම ��යාව�. ��� මැ�ක දව�ට 
ෙගදර ඉ�ෙන ත�යම. ඒ� ෙකාෙ�ව� 
ය�ෙන නෑ. ෙ� ඇ�ළට ෙවලා ඉ�නවා අ� 
එනක�.”

�භා��ලෙග ෙගදර අයෙග පණ 

�ක, ව��ව, ස�තල� වැ� තව� 

ෙබාෙහා න�වලට උ�මක� �යන ��� 

මැ�ක හැබෑ වාසනාව�ත �ෙස�. 

අ�මෙ�, අ�ප��ෙ�, අ�කෙ� ආදෙ� 

මැ�ෙ� ��� හැෙද�ෙ� �ය� එ�න� 

ලබාෙගනය. ස���ට සහජෙය� උ�ම 

මනමාල ගම� ය�නට ෙගා� �වාල 

කරෙගන දවස� ෙගදර නෑ�� �� �සා 

��� මැ�ක �කග�නට �භා��ලා 

��� ප� ෛව�වරයා ෙවත ෙගනෙගා� 

ව��ාකරණ එ�නත කරවා ග�ෙ�ය. 

ඔ�� හැම�ම ප්රා�ථනා කර�ෙ� ෙ� 

��යට ස�ට ෙදන ��� �� ම� ��ස� 

බව ලැ� සංසාර ගමෙ� කව� ෙහා 

ඔ��ෙ� ද�ෙව� ව�නට �යාය.

�යංකා නානාය�කාර

ෙස�ව�� �ෙ�රා ෙ��ෙ� ප්රාථ�ක ෙස�ව�� �ෙ�රා ෙ��ෙ� ප්රාථ�ක 

��ාලෙ� ��ව�ය� ෙව�� ඉ�� ��ාලෙ� ��ව�ය� ෙව�� ඉ�� 

ෙලාකය අ�ථව� කළ �ය�ය ��� ෙලාකය අ�ථව� කළ �ය�ය ��� 

�ද�නා ය. දැ� ඇය ෙ�� බා�කාෙ� �ද�නා ය. දැ� ඇය ෙ�� බා�කාෙ� 

දහය වසෙ� ඉෙගනග��� ����ය.දහය වසෙ� ඉෙගනග��� ����ය.

ඉ��ට ෙ�ම �භා��ට� �� සහ බ� ඉ��ට ෙ�ම �භා��ට� �� සහ බ� 

�රත�� ගැන කැ��ම� ඇ�ෙව�නට �රත�� ගැන කැ��ම� ඇ�ෙව�නට 

ග�ෙ� අදක ඊෙයක ෙනාෙ�. ඒ අව�ෙ� ග�ෙ� අදක ඊෙයක ෙනාෙ�. ඒ අව�ෙ� 

ෙනාද�නා ග� ෙදකක හැ�ණ� ළමා ෙනාද�නා ග� ෙදකක හැ�ණ� ළමා 

කාලෙ� පට� ඔ�� ස�� ෙලෙඩ�, කාලෙ� පට� ඔ�� ස�� ෙලෙඩ�, 

�ෙක�, බඩ��ෙන�, අන���යක �ෙක�, බඩ��ෙන�, අන���යක 

ත��ෙව� ඉ�නවා ද��නට අකමැ� � ත��ෙව� ඉ�නවා ද��නට අකමැ� � 

“මම� ම��� ෙද�නම පාෙ� ඉ�න �� “මම� ම��� ෙද�නම පාෙ� ඉ�න �� 
පැට� ෙගදර ෙ�නවා. අෙ� අ�ම� තා�ත� පැට� ෙගදර ෙ�නවා. අෙ� අ�ම� තා�ත� 
ෙද�නම� ස���ට ආදෙර�. අදට� මෙ� ෙද�නම� ස���ට ආදෙර�. අදට� මෙ� 
අ�මා ස�� හදනවා. අෙ� ම�� ෙපා� අ�මා ස�� හදනවා. අෙ� ම�� ෙපා� 
කාෙ� ඉ�ෙකාෙල ඇ�ලා එ�� බෑ� එෙ� කාෙ� ඉ�ෙකාෙල ඇ�ලා එ�� බෑ� එෙ� 
�ෙගන තම� �� පැට� අර� එ�ෙ�. ඒ �ෙගන තම� �� පැට� අර� එ�ෙ�. ඒ 
ඇ�� අ�මට �ය�ෙ� ‘එයා පාෙ� ඉඳලා ඇ�� අ�මට �ය�ෙ� ‘එයා පාෙ� ඉඳලා 
මෙ� �හා බැ�වා, මාව ෙගදර එ�ක ය�න මෙ� �හා බැ�වා, මාව ෙගදර එ�ක ය�න 
��වා, ඒ ��� මං අර� ආවා’ �යලා. ඔය ��වා, ඒ ��� මං අර� ආවා’ �යලා. ඔය 
ආදෙ� ඉ�� අෙ� �ෙ� අ� ෙලා� ෙව�� ආදෙ� ඉ�� අෙ� �ෙ� අ� ෙලා� ෙව�� 
වැ� �ණා �ස� අ� �ෙ� නෑ. මං කැල� වැ� �ණා �ස� අ� �ෙ� නෑ. මං කැල� 
කැ�ප� ආවට ප�ෙස කැ�ප� එෙ� ද�න කැ�ප� ආවට ප�ෙස කැ�ප� එෙ� ද�න 
�ස�ට� ක�න ��නා. �ලෑ කරග�නක� �ස�ට� ක�න ��නා. �ලෑ කරග�නක� 
ෙයාග� අර� ප�ෙස� ප�නනවා. �ලෑ ෙයාග� අර� ප�ෙස� ප�නනවා. �ලෑ 
�ණාම, න� එෙහම �ලා බලාග�තා. මං �ණාම, න� එෙහම �ලා බලාග�තා. මං 
වෙ�ම ස���ට ආදෙ� තව� යා�ෙවා වෙ�ම ස���ට ආදෙ� තව� යා�ෙවා 
��යා කැ�ප� එෙ�. මෙ� මහ�තය� ඒ ��යා කැ�ප� එෙ�. මෙ� මහ�තය� ඒ 
වෙ� කැ�ප� එෙ� ස���ට ආදෙ� කර� වෙ� කැ�ප� එෙ� ස���ට ආදෙ� කර� 

ඒ ���දම ඔ��ෙ� �ය�ය ��� ඒ ���දම ඔ��ෙ� �ය�ය ��� 

�ද�නාට� උ�ම � ���. ෙකාෙ� �ද�නාට� උ�ම � ���. ෙකාෙ� 

ෙකාතැනක සෙත� ��ව� නැ� �ස ෙකාතැනක සෙත� ��ව� නැ� �ස 

අතගා�නට, ��ක� පැකැ��ව�� අතගා�නට, ��ක� පැකැ��ව�� 

ෙහා ෙයාග� එක�� බඩ �රව�නට ෙහා ෙයාග� එක�� බඩ �රව�නට 

ෙවෙහෙස�. එෙ� �වා �යා ෙගදර �� ෙවෙහෙස�. එෙ� �වා �යා ෙගදර �� 

පැ�ෙය� හද�නට ඔ�� ඕනෑකම� පැ�ෙය� හද�නට ඔ�� ඕනෑකම� 

ෙනාකෙ� �වා කාලෙ� ඔ�� �ෙදනාම ෙනාකෙ� �වා කාලෙ� ඔ�� �ෙදනාම 

හැ�දෑවක �� පැ�ෙය� �භා��ලෙ� හැ�දෑවක �� පැ�ෙය� �භා��ලෙ� 

අ�ක ��� මැ�ක කව�ව� අ�ක ��� මැ�ක කව�ව� 
�ඟාෙන� ක�ෙන නෑ. අෙ� �වට �� �ඟාෙන� ක�ෙන නෑ. අෙ� �වට �� 
කාෙ� බ� කැ�වා වෙ� අ�ප�� කත�දර කාෙ� බ� කැ�වා වෙ� අ�ප�� කත�දර 
�ය �ය කවනවා. ඔ�ව අත ගගා ��තර �ය �ය කවනවා. ඔ�ව අත ගගා ��තර 
කතාකරනෙකාට එය� කතාකරනවා.”කතාකරනෙකාට එය� කතාකරනවා.”

��� ���ට ��ෙ� �භා���, ඉ�� ��� ���ට ��ෙ� �භා���, ඉ�� 

හා �ද�නා �තර� �ණ� දැ� යා�ෙවා හා �ද�නා �තර� �ණ� දැ� යා�ෙවා 

ෙගාඩ�. ඒ �භා�� හා ඉ�� ෙගදර කරන ෙගාඩ�. ඒ �භා�� හා ඉ�� ෙගදර කරන 

උපකාරක ප��වල ඉෙගනග�නට එන උපකාරක ප��වල ඉෙගනග�නට එන 

ද�ව� සහ ���ෙපාෙ� යා�ව�ය. ද�ව� සහ ���ෙපාෙ� යා�ව�ය. 

“අෙ� ෙගදර උපකාරක ප��වලට එන “අෙ� ෙගදර උපකාරක ප��වලට එන 
ද�ෙවා මැ�කට හ� ආදෙර�. ��� ද�ෙවා මැ�කට හ� ආදෙර�. ��� 
එයාලා එ�ක යා� �ෙ� නෑ. ද�ෙවා දැ� එයාලා එ�ක යා� �ෙ� නෑ. ද�ෙවා දැ� 
එ�ෙන ��� මැ�කට තෑ� අරෙගන. එ�ෙන ��� මැ�කට තෑ� අරෙගන. 
��පෙ��ය ග� වෙ�ම ඒ ෙගා�ෙලා හ�� ��පෙ��ය ග� වෙ�ම ඒ ෙගා�ෙලා හ�� 
ෙස�ල� බ�. මං උග�නන ඉ�ෙකාෙ� අය� ෙස�ල� බ�. මං උග�නන ඉ�ෙකාෙ� අය� 
මං දැ�ෙකා� එයා ගැන අහනවම�.මං දැ�ෙකා� එයා ගැන අහනවම�.

ආසාවට ��� මැ�කෙග ෙෆාෙටා �ලා ආසාවට ��� මැ�කෙග ෙෆාෙටා �ලා 
එයාෙග වැඩ ගැන �ය�න ග�තා ෙ���� එයාෙග වැඩ ගැන �ය�න ග�තා ෙ���� 
එකට. දැ� මං දවසකට පාර� ��ෙව එකට. දැ� මං දවසකට පාර� ��ෙව 
නැෙතා� ක��ය ��� මැ�ක ෙකා �යලා නැෙතා� ක��ය ��� මැ�ක ෙකා �යලා 

දඩයමට අකමැ� ��
��� ව��නට කැමැ�

�ව 
�� පහන 

ප�� කර�න 
ලෑ�� ෙවනෙකාට එය� 

ලෑ��ෙවනවා. ම� ව��යට 
ල�සනට අත ගහනවා. �� 

පහන ළඟට ෙග�ය�වම ඒ� 
අත ගහනවා. �ව ගාථා �යලා 

ඉවරෙවනක� ස�ද නැ�ව 
අහෙගන ඉ�නවා

��� මැ�ක



�තට ස�ට� ලැෙ�න� එවැ� ස�� 

කාරණා ෙව�ෙව� වැ� වැ�ෙය� �ත 

ෙයද�ම ෙකෙන�ට අ�� නැත.

��ය�දල ද�ෙ� ප�ං� එර�ද� ��� 

මහ��ය තමාෙ� �තට ස�ට ෙගනෙදන 

කාරණා ෙසායාග�ෙ� ෙගව�ෙත�. 

ප�ෙ� අයෙ�ද සහෙයාගය ඇ�ව, ප�ෙ� 

ආ��කයටද ස�ය� ෙව�� ඇය අදට� ඒ 

ස�ට ෙසායායන අ�� වද� බවට ප�කෙ� 

ෙමෙල��. 

අ� ෙ� ෙගදර ප�ං�යට ආෙ� 

2017 අ���ෙ�. එතෙකාට �තාලා 

ෙද�නා �ක� ෙපා��. ඒ වෙ�ම අ� 

ආෙව� ��යට �සා �ල� ෙපා��වල 

එළව� පැළය� ෙදක�, ෙකාළපලා �ක� 

�ෙට�වා. හැබැ� ඊට වඩා ෙලා� ඉඩ� 

වගාව ගැන �ෙ� ෙකාණක ��ණා. ඒ කාෙ� 

මෙ� තා�තා කෙ� ��� ෙගා�තැන. 

අ�ම� තා�ත� එ�ෙන� ප�ෙභාජනයට 

ග�න ��ව� අල, බතල, මෑ, දඹල, 

ෙකාළපලා, ෙකෙස� වෙ� ෙ�ව� ෙගව�ෙ� 

වගා කළා. කෙඩ� ෙ�නවා වෙ� ෙනෙව�, 

ෙකෙස� කැන� �ණ� ෙගදර කපලා 

ඉදවනෙකාට අ� ඒකට හ� කැමැ��. 

ඉෙදනක� ඉව��ල� නැහැ. ඒ වෙ�ම 

ෙගදර ව�ෙත� කඩන මෑ කර� �ෙ� �ණ� 

අ�� රසය� �ෙයනවා. ඔය ��යට ළමා 

කාෙ� ලබ� වගා අ�දැ�� මට ��ණා. 

මෙ� සෙහාදර සෙහාද�ෙයා� ඒ අ�දැ�ම 

���. ඒ� ��යට ඉ��� �ෙ� හැ�යට 

වගා කර�න ��ව�කම� ��ෙ� නැහැ. 

හැබැ� �ට අ��� එකහමාරකට �තර 

ක�� ඒ බලාෙපාෙරා��ව� 

ඉ��ණා.”

ඒ 2017 වසෙ� ��යට ග� �වහන 

�ට වසර එක හමාරකට ෙපර තම ��ර 

�වහන බවට ප�කරගැ�මට වාසනාව 

උ��ම� සමඟය. එ�සා දැ� ඇයට 

ල�සන ෙගව�ත� වාෙ�ම ස�ට ��� 

�වහන�ද �ෙ�. එර�ද� �ය සැ�යා 

ප්රභා� ෙ�ඝ��ය හා තම ��� වන 

��ෙම� ෙත�සර (13) සහ ��ම ද�සර (9) 

සම�� ක� ෙගව�ෙ� දැ� එම �වහෙ�ය.

“මෙ� මහ�තයා ෙමාට� කා��ක 

�ෙ�ත්රෙ� ��යාව� කර�ෙ�. ෙලා� 
�තා පහ වසර ���වය සම� �ණා. දැ� 
ෙකාළඹ ආන�ද ��ාලෙ� අට වසෙ� 
ඉෙග�ම ලබනවා. ෙපා� �තා තම� මෙ� 
වගා වැඩවලට ෙගාඩ�ම උද� කර�ෙ�. 
ෙලා� �ත� ��ව� ෙවලාවට උද� කරනවා. 

අ�ට �ෙය�ෙන ��ත ඉඩ�. ඒ �සා වගාම�, 
ෙපාෙහාර කවරවල වෙ� තම� වැ��රම 
වගා කර�ෙ�. කවරවලට ප� �රව�� ෙපා� 
�තා ෙගාඩ� කැමැ�ෙත� උද� කරනවා. 
වගාව පට�ග�ත �� කාෙ� ��� පැළ 
තම� වැ��ර වගා කෙ�. ඔය අතෙ� පෙතාල 
වැ� ෙදක� අහ�ෙබ� වෙ� හැ�නා. කර� 
ෙගාඩ� හැ�නා. අ�ට වැ� �සා අහල පහල 
අයට� ��නා. ඔය ��යට ඉඩ �ෙයන තැ� 
බලලා දඹල, ��� ව�ග වෙ� ෙ�ව� තව 

�ෙට�වා. ෙලා� දැ�ම� නැ�ව වගාවට 
බැ�ස� ඒවෙය� ෙහාඳට අ�වැ�න ලැ�ණා. 
ඊටප�ෙස ‘ෙගව� වගාව� ඔබ�’ ෙ���� 
ස�හයට මට ස�බ�ධ ෙව�න ලැ�ණා. 
ඉ�ප�ෙ� වගාව ගැන ෙලා� දැ�ම� ලබ�න 
වෙ�ම වගාෙ� පල�ව පැ�ත ගැන� වැ��ර 
�ත�න ෙයා��ණා.”

ෙ� වන�ට එර�ද�ෙ� ෙගව�ෙ� �ඹ 

කර�ල, ව�ට�කා, බ�ඩ�කා, දඹල, ව�� 

මෑ, පෙතාල, අ����, ග�ල�, ව�බ�, 

වාතබංග, ෙත�, ���, ක����ංගා ආ� 

ෙකාළ ව�ගද යහ�� �ෙ�. �ඹ කර�ල 

වගා කර�නට අපහ� ෙබාගය� ෙලස 

�තා ��ය�, ම� පරාගණය කර සා�ථකව 

පල�ව ලබ�නට හැ� � බව එර�ද� 

�ය��ය.

“�ඹ කර�ල ගැහැ� වැල�, ��� 

වැල� �යලා ෙදක� �ෙයනවා. ඒක 

හ�නග�න ��ව� ම�ව��. ��� වැෙ� 

ම� �ක� ��ණ�, ගැහැ� වැෙ� �ෙපන 

ම�වල ෙපා� ෙග�ය� �ෙයනවා. එතෙකාට 

��� මල කඩලා, ගැහැ� මල පරාගණය 

කරග�න ඕනා. ඒ ��යට තම� මෙ� �ඹ 

කර�ල වගාව සා�ථක කරග�ෙ�. �ක 

කාෙලකට ප�ෙ� ��� වැල මැ�ණා. දැ� 

ආෙයම අ��� පැළ �ටවලා �ෙයනවා. ඒ 

වෙ�ම ව�ට�කා ෙලා� අමා�ව� නැ�ව 

වගා කරග�න ��ව� ෙබාගය�. අ�ට 

ෙලා� ඉඩ� නැ� �සා මම වැ� ව�ග ල� 

ඇදලා උඩට තම� ය�න සැලැ��ෙ�. 

��� වැල� ඒ ��යට ෙහා�� හැ�නා. 

හැබැ� �ම �� අ�ල�න �ෙයනවාන� 

වැල ස�ම�ව වැෙඩනවා වෙ�ම වැ� 

පල�ව� ලැෙබනවා �යල� මම �ත�ෙ�. 

ෙකාෙහාම �ණ� අ�ට ප��ය 

කාෙ� ව�ට�කා ෙග� ෙදක�ම ෙ� 

වගාෙව� තෑ� ලැ�ණා.”

එර�ද�ෙ� වගාෙ� ෙකෙස� ව�ගද �ෙ�. 

ඒ අත�� ඇ��� හා �වඳැ� ෙකෙස�වලට 

ඇය වැ� ඉඩ� � ඇ�ෙ� �වඳැ� ද�ව�ට 

වාෙ�ම වැ���ය�ටද �ණ�යක ෙකෙස� 

�ෙ�ෂය� බැ��.

“�වඳැ� ෙකෙස� පැළය මට ලැ�ෙ� මෙ� 
තා�තෙග�. ප��ය �ක ෙකෙස� කැන� 

ආවා. අ� ෙවළඳෙපාෙළ� ග�න ෙකෙස� 
ෙබෙහ� ගහලා �යනවා. ඇ�තට අ� ද�ෙන� 
නැහැ ඒවෙ� ත��වය ගැන හ�යට �ය�න. 
ඒ� ෙගදර ව�ෙ� වගා කළහම එෙහම 
සැකය� බය� නැහැ. අ� ��ෙන� කාබ�ක 
ෙපාෙහාර �තර�. ඉ�� ෙක ෙස� ෙල� කපලා 
ව�රට �ලා �න පහ� �ෙය�න හැරලා �ෙ� 
කරහම එළව� පැළවල ම� ඉ�ම�� ඇ�� 
ෙග� හටගැ�ම ඉ�ම� කරනවා. ඒ වෙ�ම මම 
වැටමාර ෙකාළ�, ෙගාම�, ව�ර� �ලා ස� 
හතර� ප�ෙව�න �යලා �යර ෙපාෙහාර� 
හැ�යට හදලා වගාවට ෙයාදනවා. ඊට අමතරව 
��� ෙපාෙහාර� �නවා. ෙ� ෙ�ව� වෙ�ම 
�ජ අව�ථාෙ� ඉඳ� �ං� පැළය ද�වා එ�� 
අ� ආදෙර� ඒ ගැන ෙහායලා බල�න ඕන. ඒ 
ෙසායාබැ�ම හ�යට ද�ෙව�ට ද�වන ආදෙ� 
වෙ�. සමහර ෙබාගවලට අෙ� ෙසායාබැ�ම, 
ස�කාරය ඕනම�.”

ඒ කැප��ම හ�ෙ� ඇයෙ� ෙගව�තට අල 

ව�ගද එ�� �ෙ�. ඒ අතර ��රල, ��ලල, 

ද��ල වැ� දෑ �ෙ�. ෙකාෙරානා කාලෙ� 

එර�ද� ද කහ වගා කළාය. කහ ගණ� 

කාලෙ� එ� අ�ව� ඇයටද ප්රෙයාජනව� 

�ය. ඉ��, �ල� ආ�ය ඇෙ� ෙග��ෙ� 

ෙකාණක �ඳ ෙ� වන�ට ල�සන ද�� 

මව�� ඇත.

“ඇ�තටම ෙගව�ෙත� ලැෙබන එළව� 
�ක අ�ට ෙගාඩ� ව�නවා. මා�, මහ�තය�, 
මහ�තයෙග අ�මා තා�ත� ��මාංශ�. 
�තාලා ෙද�නට උය�න ම�, මා� �ක කෙඩ� 
ග�නවා. ඒ ඇ�ණම ෙලා�වට එළව� කෙඩ� 
ෙ��ෙ� නැහැ. බබාලා ඉ�ෙකාෙ� �යහම 
එයාලා ආෙ� ෙගදර එනක� මම කර�ෙ� වගා 
ෙබාග අතර කාලය ගත කරන එක�. මම වෙ�ම 
මෙ� ෙගදර අය� දැ� ෙ� වගාවට ආදෙර�. ඒ 
ස�ට �ල කර�න ෙකාෙහාමටව� බැහැ.”

එර�ද� �ය�ෙ� ෙබාෙහා ස���. ඒ 

ස�ට ලබ�නට ඔබට� හැ�ය. ඒ ෙගව�තට 

�ං�ම ෙහා ෙබාග වගාව� එ�කරගැ�ෙම�. 

ඒ ෙව�ෙව� කැප�ෙම�.

�පා වස�� එ���ංහ 
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232022 සැප්ැම්බර් 14 වන ්බදාදා

අංජනා ඒ තත්පරයේ අසරණව යතනුක 

යතනනයකෝන යෙස බැලුයේ ජීවියත 

ඊළඟ තත්පරය විශවාස නැතැයි හැඟුණ 

නිසාය. ඒත ඔහුයේ ෙෑයේ බැල්ම තිබුයේ 

්මහ්පායේය. කලාතුරකින ේටියරින වීලය 

්මත ෙෑත තබා රිය ්පැෙවූවත යතනුකයේ 

ෙෑත්ම ඒ ය්මායහායත ේටියරින වීලය ්මත 

යේගයයන එහා ය්මහා යනු ඇයේ ෙෑසට 

හසුවුණාය. තවත හිතනනට යෙයක් නැත. 

කිසි්ම කිසි යෙයක් අංජනාට ්මතක් වූයේ 

නැත. ඈ ෙෑේ පියාගතයත ඔහුයේ උරහිස 

උඩට කඩා වැයටමිනි.

්මහා ය�ෝෂාවක් ්මැදයද අංජනායේ 

පියවුණු ෙෑේ ඇරුණාය. ඒ ස්මඟ්ම 

ඇයේ යනයත ්මැවුයේ ය්මායහාතකට 

ය්පර වූ භයංකාර සිදුවී්මයි. අංජනාට 

යතනුක සිහි්පත විය. ඈ ඇේ හතරවටට 

කැරකුවාය. මුලින්ම ඇසට ය්පනුයේ නිල 

අහසය. අනතුරුව මිනිේ මූණූ කී්පයක් ඈ 

යෙස බලා සිටිනු ය්පනුණි. ඈ නැගිටිනනට 

හැදුවත කකුලක් වාරු නැතුවා ය්මනි. 

නාඳුනන ඇේ යබායහා්මයක් තිබුණත 

ඔහු නැත. අංජනායේ හිත අයේතුක බියකින 

පිරිණි.

“තේනුක... තේනුක තකෝ..?”

ඇය කතා කළත ඒ හඬ එළියට ඇසුයේ 

නැති තරමය. අංජනායේ ඇේ දුටුයේ එහි 

සිටි අය මුහුයණන මුහුණ බලාගනනවා 

යේය. ඇයේ හිතට එක්වර්ම ඇතිවූ භයංකර 

සිතිවිලලක් ස්මඟින යළිත සිහිසුන වූවාය. 

“තම දරුවේ ත�ොස්පිට්ල් එකට ඉක්මනට 
අරන් ගියොනම ත�ොඳයි. පිටින් ත්මොකුේ 
තනොතෙන්නුවොට අපි දන්තන නෑතන්...”

එහි සිටි අයයක් කියනු ඇයට ඇසුණි. ඒ 

යෙඇේ පියවී හිත ඇයගන මිදීයගන යේ 

යදදීය.

“ඒක ඇේ්. තම දරුවේ එකක වො�තන් ආව 
තකනො තකෝ දැන්..? ත්මයො ත�වතව එයො තවන්න 
ඕනි...”

“අර ත�ොස්පිට්ල් අරන් ගිය අය අස්තස එයේ 
හිටියද දන්තන නෑ. ඒේ කොර් එකට එච්චර 
ඩැතමජ් එකක නෑ...”

“්මං දැකකො එයො තවන්න ඕන තෙොලිස් 
ඔෆිසර්්ො තදන්තනක එකක ක්ො කර කර 
ඉන්නවො. ත්ම්න ඉඳ්ො ්්මයි එයො ගිතේ, 
ඒ ත�ොල්ත්ො ක්ො කරපු හින්දා. එයොත� 
දක්ෂ්ොතව හින්දා තේරුණො. නැේ්ම කියන 
විදියට කොතරතක කෑලි ඇහිඳින්න තවන්තන...”

තවත අයයක් කීයේ ඇසින දුටුවායේය. 

යතනුක යතනනයකෝන ය්පාලිේ නිලධාරිනයේ 

කැඳවී්මට ඔවුන සමී්පයට ගියේ යනායගාසින 

බැරික්මටය. ඒ ගියෙ ඔහුයේ හිත වූයේ 

අංජනා ළඟය. ඊටෙ වඩා කවුරුන යහෝ 

කැ්මරාකරුවන යෙතුනයෙයනක්්ම කැ්මරා 

අලලනු ය්පයනදදී ඒ වාේතාකරුවන බව 

සැනින අවයබෝධවූයයන ඔහු ඔවුනට මුහුණ 

ය්පනවූයේ නැත. ඒත අංජනා ළඟට යගාේ 

කිසියම යහෝ ප්රකාශ ලබාගනීෙැයි සැකයක් 

ඇතිවූයයන ඔහු ය්පාලිේ නිලධරුවන 

හා කතා කරනනට විනාඩි යෙක තුනකට 

වඩා රැඳුයන නැත. ඔහු ඉනනා ්මානසික 

තතතවයත අංජනායේ තතතවයත 

්පැහැදූ ඔහු ඔවුන හා නැවත කතාකරන 

ය්පායරානදුයවන අඩියට යෙකට විත ආයයත 

අංජනා ළඟ නැවතුයේය. ඇය සිටියේ ්පාර 

අයියන අනතුර වූ ේ්ානයේ්ම කඩ සාප්පුවක 

ඉදිරි යකාටයේ මුෙලාලි කලබලයට එළා දුන 

කාඩයබෝඩ එකක් ්මතය. එතැන මුෙලාලියේ 

බිරිඳ හා දියණියත සිටි නිසා යතනුකයේ 

හිතට පුංචි සැනසී්මක් ෙැනුණි. කිසියවකුටත 

වරෙක් යනාකරන මිනිසුන හා යෙවියන 

ඉනනා බව ඔහු ෙැන සිටියාට ඔප්පුවූයේ 

අෙය. ්මාරායේශයයන යේ කාරය යෙසට්ම 

ඇදී ආ යලාරිර්යයන යේයරනනට කාරය 

එහා ය්මහා ක්පදදී එක්වර්ම ්පායේ වම්පස 

හිේ වී යගාේ ඔහුව ඒ අතට තලලු කරනනා 

යේ යතනුක යතනනයකෝන බේඩාරට 

හැඟුයේය. ඔහුයේ අතෙ වහා වාහනය 

ඒ ්පසට යගන ්පායේ ්පයසක නැවතුයේ 

්පාලනය කරගත යනාහැකි යලස තිරිංග තෙ 

කරමිනි. ඒ ය්මායහායත ආසන ්පටි ්පැළඳ 

සිටියෙ අංජනා ඉදිරියට විසිවී ආ්පේසට 

ආ බව ඔහු දුටුයේය. ඒ ස්මඟ්ම ඇසුයන 

්මහා හඬක් දීයගන යලාරිර්ය යකායේ 

යහෝ වදින හඬය. යලාරිය වැදී තිබුයේ 

්පාර ්මැෙ වූ ලයිට් කණුවකය. ඒ වැදී යගාේ 

ත්රීවිලරයක්ෙ කණපිට හරවා එය නැවතී 

තිබුණි. වාසනාවට යලාරිර්යේ රියදුරාට යහෝ 

සහායකට සුළු තුවාල ඇර ්මාරනතික තුවාල 

සිදු වී තිබුයේ නැත. ඔවුන යරෝහලට යවදදී 

අංජනාත එහි ේමා යවනනට හැදුවෙ යතනුක 

ඊට කැ්මතිවූයේ නැත. ඇය සිටිනයන බිය වී 

සහ කම්පනයයන නිසා ඇය සිහිසුන වූ බව 

ඔහු ෙැන සිටියේය.

ඔහු එතැනට යනවිට්ම අංජනාට සිහිය විත 

තිබුයේය. ඒ ඇරුණු ඇේ මුලින ෙැක්යක් 

ඔහුයේ රුවය. ්මහා බයකින හිත නිෙහේවුණ 

බව ඇයට හැඟුයේය.

“සුදු ්මැණික. ඔයොට තකොත�ෝමද තනෝනො?”

යතනුක ඇය ළඟ ෙණගසා යගන ඇයව 

නැගිට්ටුවමින කීයේය. එයතක් ඇයට ළං වී 

සිටි කී්පයෙනා ්මෙක් ්පේසට වුයේය.

අංජනා වචනයක් කතා කරගත යනාහැකිව 

ඔහුයේ මුහුණ යෙස්ම බලා සිටියේ 

අනයප්ක්ෂිතව ජීවිතය හැරයනනට ඔනන 

ය්මනන යගාේ නැවත ජීවතවනනට ලැබීයම 

පුදු්මයටය. ය්මායහාතකින ඇයේ ෙෑසින 

කඳුළු වැලක් ගලනනට ගතයතය.

“ඇයි තම... ඔයොට ත්මොනව�රි අ්මොරුවකද 

තනෝනො..?”

යතනුක ඇයේ හිස 

්මතින ෙකුණත 

තබා ඇයේ මූණට 

එබුයේය. අ්මාරුවක් 

නැති බව හඟවනනට 

ඇය හිස එහා ය්මහා 

යසයලේවාය.

“ඇයි තම එත�නම..?”

“අපිට ත්මොනව�රි වුණො 
නම. ්මං හින්දතන් තන්ද?”

“එත�්ම තවන්තන 
තකොත�ෝමද? වො�න 
එළවද්දි ඔත�ෝම තවනවො. 
යකඩ ත�ොඩවල් අරන් 
යද්දි කල්ෙනොතවන් යන්න 
ඕනි. ්මං කල්ෙනොතවන් 
ගිය හින්දා ඔයයි ්ම්මයි 
අද ඉන්නවො...”

ඇයව නැගිටුවදදී 

ඇයේ කකුයල 

හිරිවැටිලලක් යේ 

ආයයත ෙැනුයේය.

“කකු්ට ත්මොනව�රි 
තව්ො... හිරිවැටි්ො 
වතේ...”

“ඒක �රි යයි. අපි 
තකොළඹ ගිහින් තඩොකටර් 
තකතනකුට තෙන්නමු. 
තෙොලිසියට ගිහින් 
කටඋේ්රයක දී්ො 
්්මයි යන්න තවන්තන්...”

“ඒ ඇයි? අපි වැරැද්දක 
කතේ නෑතන්...”

“තමක ඇහින් දැකපු නිසො ස� 
අනතුරකට අපි ්කතවන්න ගිය 
නිසො ඒක කරන්න තවනවො...”

අංජනා ඔහුට වාරු වී හිස වැනුවාය.

“ඔයොව දකිනකම ්මං �රි ්බතයන් 
හිටිතේ...”

“ඒ ත්මොකද..? ඔයොව ්මං ්නිය්ම 
දා්ො යන්තන නෑ. යන �්මනක ඔයො 
එකක්මයි යන්තන.”

ඔහු ඒ කී කතායේ යටි අරුත 

වැටහුණු නිසා්ම ඒ කතාව එතැනින 

නවතනනට අංජනාට ඕනෑවිය. 

“අපි තකොත�ෝමද යන්තන්...?”

“ඇයි? ආව විදියට්ම කොර් එතක යන්න 
පුළුවන්...”

“ඒකට ත්මොකුේ කරදරයක වුතේ නැද්ද?”

“නෑ... ත්මොකුේ නෑ. ්මං විශවොස කරන්තන් අපි 
තදන්නව තේරුතව තදවිතයො කිය්ො. අපි යමු 
වො�තන්ට...”

යතනුක ඇයව නැගිටවන ග්මන වටපිට 

බැලුයේ මුෙලාලිට හා බිරිඳට ේතූති 

කරනනටය. ඒ ේතූතියට ඔවුන යතරුවන 

සරණ ්පතා ්පයරේසමින යකාළඹ යන යලස 

කීහ.

“එකස්කියුස් මී මිස්ටර්. අපිට තෙොඩි තවොයිස් 
කට් එකක තදනවද?”

එක්වර්ම කැ්මරාවකුත අලලායගන ඔවුන 

ඉදිරියට ආයේ මුලින දුටු වාේතාකරුයවකි. 

යතනුක යතනනයකෝනයේ හිතට පිවිසියේ 

යක්නතියකි. ඔහු වහා උරහියසන අලලා 

අංජනාව අයනක් ්පසට හැයරේයේය.

“්මල්ලි කරුණොකර්ො ඉස්තසල්්ො ඔය කැ්මරොව 
ෙැේ්කට �න්න.”

ඔහු කීයේ ඒ යක්නතියයන්මය.

්්බන සතියට

w jirhs
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බියංකො නොනොයකකොර ලියයි

යන �්මනක 
ඔයො එකක්මයි යන්තන්

ඔයොව ්මං ්නිය්ම
දා්ො යන්තන් නෑ

අපිට ත්මොනව�රි වුණොනම 
්මං හින්දතන් තන්ද?



මකාඩ්සි කියන්න දකුණු අප්රිකා්ේ 

ප්රසිද්ධ ගායිකාවක්. මීට අවුරුදු ්දකකට 

කලින ඇ්ේ සැමියා ඇ්ගන ්වන වුණත් 

ඒ කා්ේ ඇය ඒ ගැන හාංකවිසියක්වත් 

මාධ්යට ්හළි කරලා නැහැ.

හැබැයි පහුගිය දවසක මකාඩ්සි 

්නාදැනුවත්ව ඇ්ේ කලවා ප්ර්දශ්ේ 

ඡායාරූපයක් මාධ්යට නිරාවරණය ්වලා. 

සිදධි්යන කණගාටුවට පත්්වච්චි මකාඩ්සි 

පහුගිය දවසක ඇ්ේ රසිකයන එක්ක 

්ලාකු කතාවක් ්බදාගත්තා.

“මහත වැඩිකම නිසා මගේ කලවා ප්රගේශය 
තද කළු ගවලයි තිගයනගන. ඒක දැකලා 
කවුරුහරි අපහසුතාවයට 
පත්වුණා නම් සමාගවනන. 
ගම් ප්රශගනන මම සෑගහන 
පීඩා විඳිනවා. මගේ 
දිකකසාදයට ගේතුවත් 
ඒකයි.”

කලවා ප්ර්දශය 

අවපැහැගැනවීම නිසා 

ලැජ්ාවට පත්වුණු 

මකාඩ්සිට සැමියා 

එක්ක නිසි ලිංගික  

සමබන්ධතාවයක් 

පවත්වගනන 

බැරිවුණා කියලත් 

ඇය මාධ්යට කිේවා. 

ඉතින මකාඩ්සි්ේ 

කතාව ඇහැේව ඇ්ේ 

රසිකයන ඈ ගැන 

හරියට සං්ේදී වුණාලු.

කලවා නැත්තම ඉකිළි 

ප්ර්දශය කළුවීම නිසා 

පීඩාවට පත්වුණු එකම 

කානතාව මකාඩ්සි 

්න්මයි. ලැජ්ාව නිසා කාත් එක්කවත් 

්නාකිේවට ්මක ්ගාඩක් කානතාවනට 

ති්යන ප්රශනයක්. ්ම කාරණාව ගැන කතා 

කරන එක ්ගාඩක් 

අයට වැදගත් ්වයි 

කියලා හිතු්ේ ඒකයි.

්ක්නක් වැඩිවියට 

පත්වුණාට පස්ස 

ලිංගාශ්රිත ප්ර්දශ්ේ 

සම ශරීර්ේ අනිත් 

තැනවල සමට වඩා 

අඳුරු පැහැයට 

හැ්රනවා. ඒක 

සාමාන්යයි. කලවා 

ප්ර්දශය ති්යන්නත් 

ලිංගික ප්ර්දශයට 

යාබදව නිසා ඉතින 

ඔය ප්ර්දශය ත් 

තරමක් අඳුරු 

්වනවා. ඒ නිසා 

ඉකිළි ප්ර්දශ්ේ 

ති්යන සාමාන්ය 

අඳුරු පැහැය ගැන 

හිතලා ්බාරුවට හිත 

කලබල කරගනන 

එපා. ඔය පැත්ත 

අසාමාන්ය විදියට කළු 

්වලා නම විතරයි ඒ 

ගැන හිතනන ඕ්න.

ඉකිළි ප්ර්දශය 

කළු ්වනන බලපාන ්ේතු කීපයක්ම 

ති්යනවා. එකක් තමයි ශරීර සථුලතාවය. 

ශරීර්ේ මහත වැඩිවුණාම ්හෝර්මෝන 

අසමතුලිත ්වලා ්බේල, ඉකිළි, කිහිලි 

ව්ේ ප්ර්දශ කළු පැහැ්වනවා. අනික 

මහත් වුණාම ඉකිළි ප්ර්දශ නිතරම එකට 

සපරශ ්වනව්න. ඒකත් ඉකිළි කළු ්වනන 

්ේතුවක්. ඉතින ශරීරය මහත ්ක්නක්්ේ 

ඉකිේල කළු ්වලා නම  ටිකක් මහනසි 

්වලා බර අඩු කරගනන එක තමා කරනන 

ති්යන ්හාඳම වැ්ඩ්.

ඊළඟ ්ද ්ම ප්ර්දශවල පිරිසුදුකම ගැන 

්නාහිතන එක. ලිංගාශ්රිත ප්ර්දශ පිරිසුදුවට 

තියාගන්න නැතිනම ලිංගාශ්රිත ප්ර්දශ 

ව්ේම ඉකිේලත් 

කළු ්වනවා. 

අනික ්ම ප්ර්දශ 

්සෝදන වාරයක් 

පාසා ඉකිලිවලත් 

්තතමාත්තු 

කරනන ඕන. 

්මාකද නිතරම 

ඉකිළි ප්ර්දශය 

වියළිවට 

තියාගනන එක 

වැදගත්. ඒ ව්ේම 

දහඩිය උරා 

්නාගනන හිර 

යටඇඳුම අඳින 

එකත් ඉකිළි කළු 

්වනන ්ේතුවක්.

ඉකිළි ප්ර්දශ 

්කා්හාමටත් 

ටිකක් අඳුරුයි 

කියලා අපි 

කිේව්න. ඉතින 

සමහර බවලතියන 

ඔය ප්ර්දශ කිරි 

සුදු කරගනන හිතා්ගන විවි්ධ වරගවල 

ක්රීම ්ාති ආ්ේප කරනවා. ඉකිේල 

කියන්න හරි සං්ේදී ප්ර්දශයක්. ඉතින ඔය 

ප්ර්දශයට බ්ලීචිං, 

රසදිය, ස්ට්රායිඩ් 

අඩංගු ආ්ේපන 

ගෑ්වාත් ්වන්න 

ඉකිේල තිබ්බට වඩා 

කළු ්වන එකයි. ඒ 

නිසා ්ම ප්ර්දශයට 

එක එක ්ාති්ේ ක්රීම 

වරග, සුවඳ විලවුන 

වරග ගානන යනනම 

එපා.

ඊළඟ ්ේතුව 

ටීනීයා ආසාදනය. 

ඔය ඉහතින කතා 

කළ ්ේතුවලටත් 

වඩා ්ගාඩක් අය්ේ 

ඉකිළි කළු ්වනන 

්ේතු ්වන්න 

්ම කාරණාව. ඔය 

සමහරු කතාවට 

පණු කැවිේල කියලා 

කියන්න ්මනන 

්ම ්ල්ඩ්ට. පණු 

කැවිේල කියලා 

කට වච්නට 

කිේවට රිංේ්වෝරම 

(Ringworm) කියන 

දිලීරය තමයි ්ම 

ආසාදනය ඇති කරන්න.

තරුණ කා්ේදි ව්ගම මැදි වය්සදිත් 

්ම ්ල්ඩ් ඇති්වනන ති්යන ඉඩ 

වැඩියි. ්ම ආසාදනය හැදුනහම ඉකිේල 

අසාමාන්ය ්ලස කසනන ගනනවා. ඔය 

කැසිේලට සමහරු ‘ප්රීති කසානා’ කියලත් 

කියනවා අහලා ඇති. ඔය ප්ර්දශය 

කැසීමට ලක්කරන්කාට ්හාඳ සුවයක් 

දැ්නන නිසාලු එ්හම කියන්න. හැබැයි 

ඉකිළි  ප්ර්දශය ්ම්හම නිය්පාතුවලින 

සුරන්කාට ඉ්බ්ටම ව්ේ ඒ තැන කළු 

පැහැයට හැ්රනවා කියලා ්ගාඩක් අය 

දන්න නැහැ.

ටීනියා කියන ්ම ්රෝගය මුලිනම 

හඳුන්ගන ති්යන්න දහනව වැනි 

සියව්සදිලු. කාලයක්  හිටලරටත් ්ම  ‘ප්රීති 

කසානා’ ්ල්ඩ් හැදිලා තිබිලා තියනවා. 

ඉකිේල අධික ්ලස කැසීම සහ 

අවපැහැගැනවීම නිසා ්මක ලිංගාශ්රිත 

්රෝගයක් කියලා හිතලා ්ගාඩක් අය 

්මකට ප්රතිකාර කරනන බයයි. නැහැ... 

කලබල ්වනන එපා. ්මක එ්හම 

තත්ත්වයක් ්න්මයි. ඒ නිසා ඉකිේල 

ප්ර්දශ්ේ පංචි හරි කැසිේලක් ති්යනවා 

නම මුේ අවස්ා්වම චරම ්රෝග 

වවද්යවර්යක් මුණගැ්හනන යනන. 

නැත්තම මුළු ඉකිේල ප්ර්දශයම තද කළු 

පැහැ්වන එක වළක්වනන අමාරුයි.

ඉකිේල ප්ර්දශය පැහැපත් කරගනන 

්ගදරදිම කරගනන පළුවන සත්කාර 

කිහිපයක් ගැනත් අපි දැන බලමු. හැබැයි 

ටීනියා තත්ත්වය ති්යන ්ක්නක් නම ්ම 

්දවේ කරනන එපා.

සියුම සීනි කුඩුවලට ්දහි යුෂ සවේපයක් 

එක්කාසු කරලා ඉකිළි ප්ර්දශය සියුමව 

ස්රබ් කරනන. ්දහි යුෂවලට අකමැති 

නම ්ම වැ්ඩ්ට සියුම සීනි විතරක් 

්යාදාගත්තත් කමක් නැහැ. ්ම සත්කාර 

සතියට පාරක් කරගනන අමතක කරනන 

එපා.

තක්කාලි යුෂ ටිකකට අල යුෂ ටිකක් 

එකතු කරලා අඳුරු පැහැවුණු ඉකිළිවල 

ආ්ේප කරනන. විනාඩි විසසක් තියලා 

්සෝදලා දානන.

නිනදට යනන කලින ්ම ප්ර්දශ්ේ සුදු 

්පාේ්තේ හරි ඔලිේ ්තේ හරි ආ්ේප 

කරලා විනාඩි විසසක් විතර සමබාහනය 

කරන එකත් ්හාඳයි.

පළුන කැබැේලක් නැවුම කිරිවලින 

්පාඟවලා ්ම ප්ර්දශය පිරිසුදු කරනන 

්යාදාගනනත් පළුවන.

ඒ ව්ේම ඉකිළි ප්ර්දශයට දිනපතාම 

වවද්ය නිර්දශ මත ලබාගත්තු 

්මායිසචරයිසින ක්රීම එකක් ආ්ේප 

කරනන. ්ම ව්ේ ගැටලු නිසා කානතාවකට 

තමන්ේ ශරීරය ගැන ලැජ්ාවක් 

ඇති්වනන පළුවන. ඉතින තමනව 

දරා්ගන ඉනන ශරීරය ලැජ්ාවක් කියලා 

හිතන්න නැතිව එය ආද්රන ්හාඳන 

රැකබලාගනන කියන එකයි හැමදාමත් ව්ේ 

අපි ්දන පණිවිඩය.

ගසවවනදි ගහට්ටිආරච්චි

24 2022 සැපතැම්්බර් 14 වන ්බදාදා

ඒ නිසා ඉකිළි 
ප්රගේශගේ තිගයන 
සාමාන්ය අඳුරු 

පැහැය ගැන හිතලා 
ග්බාරුවට හිත 

කල්බල කරගනන 
එපා. ඔය පැත්ත 
අසාමාන්ය විදියට 
කළු ගවලා නම් 
විතරයි ඒ ගැන 
හිතනන ඕගන

හිට්ලර්ටත් තිබුණු එගක
අපිට නැතුව ක�ොක�ොමද

ප්ර ීති කසානා

ඉකිලල අධික 
ගලස කැසීම සහ 
අවපැහැගැනවීම 

නිසා ගම්ක ලිංගාශ්රිත 
ගරෝගයක කියලා 

හිතලා ගගාඩක අය 
ගම්කට ප්රතිකාර 
කරනන ්බයයි. 

නැහැ... කල්බල 
ගවනන එපා. ගම්ක 
එගහම තත්ත්වයක 

ගනගමයි.



විශේෂ ඇනවුම් සඳහා විමසනන 076 2568348

අපේ පුංචි දූලා පතාලට දැන් පෙර ොසපේ ෙටන් ශිෂ්යත්වය දක්වාම 
හරිම පිළිප්වළට ඉපෙන ෙන්න

අලුත්ම 
කලාපයන් 
සැප්ැම්බර් 
01දා සිට
වෙවෙඳ  වපාවේ

මාසික අධ්ාෙනික 
ප්වතෙත පෙළකම

විශේෂ ඇනවුම් සඳහා විමසන
වපාවවපාවේේේේ ලියාපදිංචි ශපරපාසල් සඳහා විශේෂ වට්ටම්

අකුරු කරනන්ට 
අලුතිනම 
පාසල්ට පිය නැගූ 

අතශපාත තබන 
ශපර පාසල් 
ශපාඩිතතන්ට පිංචි දූලා පතාල්ට

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
ෙ

ලසලසලසසසසසනනන
පින්තූරපින්තූරපින්තූරපින්තූර
කාකාකාකාළයක්ළයක්ළයක්ළයක්ළයක්ළයක්

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රකමම

         

කකෝඩ්
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  

ශිෂ්යතවය 
ශලශහසිශයන 

ජයගනන
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�ං� ක��ලට අත� 

තබාෙගන, ඉ�ට�ෙන� බ�ද 

වැ��ම �සා ��ලන පැ�� 

පැ���ය� වෙ� සෑ� �� 

එෙක� බකං �ලාෙගන බඩ 

උලාෙගන ��යා.

“ෙමාකද බං ෙ�? උෙ�ම 
හ� එ�ක �ං�� ෆ�� 
එක� කළාද? නැ�න� තව 
බ�ද� ගහලද?” ෙකා�ඩ 

���� එහා ෙ�සෙ� �ට 

ෙහ�� ��ෙ� ඇය ළඟට 

ෙ��� �ෙ� ඕපා�පය� 

ෙසායාගැ�ෙ� පරම ප�ත්ර 

ෙ�තනාෙව�.

“නෑ බං. මට �ක�.” �ං� 

���වා.

“ඒ ෙමාකටද?” ෙකා��ෙ� 

ෙදෙන� උඩ ���.

“උඹ ද�නවෙ� මං ක�ප 
කාලා�තරය� ��ෙ� නවකතා 
ෙපා� �යනවා �යලා. ෙ� 
සා�� මාෙස ෙව�ෙව�� මං 
ආත� ෙපා� �පය�ම ��වා.” 
�ං� කෙ� බ� �ල ද�ශනය 

�� සාඩ�බර �රවැ� ��ට� 

එකට �කවා ග�තා.

“�නාස�! ඉ��!”

“ප්රකාශකෙයා බාරග�ෙ� 
නෑෙ�. ඒවා ෙහාඳ නෑ, ජන�ය 
ෙව�ෙ� නෑ �යලා �යනවා.”

“සංෙතාස�! ඉ�ං!”

“ෙකාෙහාමද බං ජන�යෙවන 
ෙපාත� �ය�ෙ�?” �ං�ෙ� 

ෙදෙන� උ����ඤං!

“අෙ� එක��� බ්රා�� එෙ� 
ඉ�නවා ර�ට� �යලා ෙපා� 
�යන ෙපාර�. එයාෙ� ෙපා� 
ජන�ය��! අ� එයාෙග� 
ෙපා� �යන හැ� ගැන 
උපෙදස� ග�.” ෙකා�� �ං� 

සැන�වා.

ෙමාෙහාත�� ෙදෙදනාම 

��ෙ� ර�ට� ළඟ. තම�ෙ� 

ප්ර�නය �ං� පැව�ෙ� 

වැලෙප��. ර�ට� �ං� 

ෙදස බැ�ෙ� ගැ�� 

ෙප�ම� මවා ග���.

“ෙපා� �යනවා �යලා ඔය 
ඕනෑ ෙකෙහ�මල� ��වට 
කම� නෑ ෙක�ෙ�.” ඔ� 

පැව�වා.

“ඒ �ණාට ප්රකාශකෙයා 
බාරග�ෙ� නෑෙ�. ඒ ෙපා� 
ජන�ය ෙව�ෙ� නෑ �යනවා.” 
�ං� ෙහ�ෙ� ෙශාච�ය 

බැ�ම�.

“මං �ටකවර ඇඳල� 
��නා.”

“එෙහම බෑ. කවරෙ� ල�සන 
ෙක�ෙල� ��ය ���! ඒ 
ෙක�ලට කවරය� ෙනා��ය 
���!” 

�ං�� ෙකා��� 

එක��මට තම ආසන ෙවත 

��ෙ� ෙව�ල��.

සංඛ සඳ�ව�

26 2022 සැ�තැ�බ� 14 වන බ��
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‘ඉ�� ෙදා� බෙ� ගායට �ණය’  

�යලා තම� ඇ�.ඇ�.ඊ.අමරර�න 

මහ�තයෙ� ‘�මාෙරාදය’ ෙපාෙ� 

සඳහ� කරලා �ෙය�ෙ�. ඔය �ය�න� 

වෙ� ඉ�� �ය�ෙ� බෙ� ගායට 

ෙබාෙහාම ෙහාඳ ෙ�ත�. ආමාෂය �වප� 

කරන ��මක�ම හැ�යාව� ඉ��වලට 

�ෙයනවය �යල� ඒ කාෙ� අ�ත�මලා 

��ෙ�. සාමා� බෙ� අමා�ව� හැ�න� 

මාෙ� බෙ� අමා�ව හැ�න� ඉ�� 

කෑ�ල� තලලා කෙ� �ග�න �යලෙ� 

උ�දැලෑ �ය�ෙ�.

ඉ�සර ගැ�� අ�මලා උදැහැනැ�ෙ� 

වමෙ� කරනෙකාට කතා ෙනාකර පැ�වල 

ඔබා� ඉ�� කෑ�ල� ක�න �යලා 

ග�වල වැ��� කා�තාෙවා උපෙද� 

��නා. එෙහම කෑවහම ඒ අ�මලාෙ� 

අ���යාව නැ�ෙවලා කෑම ��ය 

වැ�ෙවනව�. ෙ�ටය  වෙ�ම අෙන�� 

��ණ �ෂ වැ� කර�න ��ව� අ�ම 

��ම බෙ��� ඉ��වල �යනවා. ඒ 

�සා ඉ�� කෑවහම �ස �ළ වාතය 

එ����ම එෙහම� අවම ෙවනවා.

��� ව�ෂ 105�� ලංකාෙ� 

���� ඉ�� වගා කළාය �යලා 

ෙටාල�ෙ� ෙපා�ප�වල සඳහ�. 

හැබැ� ���ම ඉ�� වගා කරලා 

�ෙය�ෙ� ෙරාම ජා�කෙයා �යල� 

ෙගාඩ� අය ��ග�ෙ�. ෙරාමෙ� ප්රකට 

අ�රා�ෙය� ෙව�� �ෙරා ඔ�ෙ� හැම 

ආහාරෙ�ලකටම ඉ�� එ�කරග�ත� 

�යනවෙ�. ෙරාම�ව� වෙ�ම ���� 

ඉ�� ක�න උප� හප���. ෙ� අය 

ඉ��වල නැ��බව නැ�ෙව� �යලා 

භාජනවල ඉ�� වගා කරලා �ර ගම� 

යනෙකාට අරෙගන යනව�.

�වයං ��යා ��ෙව� අද අ� කතා 

කර�ෙ� ඉ��ව�� ෙදා� හදන හැ�. 

ඉ�� ෙදා� ��වහම ෙගාඩ� අයෙ� 

ඔ�වට එ�ෙ� ඉ�� ෙටා� ගැන. හැබැ� 

පැ� �ලා අ� ඉ�ෙර� හදන ෙදා� තම� 

හ�ම ෙදා�. ඉ�සර ව�දනා ගම� යන 

උද�යෙ� ම�වල අ�ගලා වෙ�ම ෙ� 

ඉ�� ෙදා�� වර��ෙ� නැ��. ෙමාකද 

ෙකා�ෙවලාෙ� බෙ� අමා�ව� හැෙද�ද 

ක�ද ද�ෙ�.

වැෙ� පට�ග�න� ක�� ෙ�ක ඉ�� 

�ලා ��� ග�තා වෙ� ෙව�ෙදා �යලා 

�ත �තා ඉ�ෙ� නැ�ව අදම ඉ�� 

ෙදා� �ක� හදලා බල�න �යල� අ� 

න� �ය�ෙ�. අ�ක ඉ��වලට ඒ හැ� 

�දල� වැය ෙව�ෙන� නැහැෙ�.

ෙ� දව�වල ඉ�� ෙදා� 400g� 

��ය� 600� වෙ� �දලකට අෙල� 

ෙවනවා. වැ� ��තරවලට ෙවන� වෙ�ම 

0714766819 ෙ� අංකයට කතා කර�න.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

පාඩ� අංක 36

�තා 
ෙපා�න�ෙප�ම
�වයං ��යා 
පාඨමාලා උපෙ��කා

�ෙ� හ�ෙය� ��තය �න�න කැම� ෙකා�කාට� අත�ත ෙද�න ‘ධර�’ හැම�ම� 
කැම��. �ක�ෙ� ෙග�ලා යන කාලය තම�ෙ�ම �යලා �වයං ��යාව� ෙව�ෙව� 
ෙයාදව�න කැම� කා�තාව�ට ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයන ��ධ දෑ �යවෙර� �යවර 
ෙගදර�ම හ�ග�න හැ� �යලා ෙද�න අ� ��ෙ� ඒක�. කඩ��, මැ�, ෙර�, ��ධ 
ආහාර, සබ� ඇ�� ��ධ ෙ� ��මාණය කරන ��ය ගැන සහ ඒවා ෙවළඳෙපාළ ෙවත 
ෙයා� කරන ආකාරය ගැන ෙ� �� මාලාව හරහා ඔබව දැ�ව� කරනවා. 

iajhx 
/lshd

හැ�ෙවා� ඉ�� ෙදා� 
කාට� අත උ�� වා� 

�යවර 2

දැ� ව�ර �ක ෙපරලා ආෙය� ව�ර 
�ක� එක� කරලා �ෙ� �ය�න. ව�ර 
නට�න ග�� ෙවලාෙ� ඉඳලා �නා� 
දහය�� ඉ�� �ක �ෙප� අ�� 

කර�න. �ක� ෙවලා �යලා ආෙ� අ�� 
ව�ර �ක� එක� කරලා ආෙය� ක�� 

වෙ�ම උ�රවා ග�න.

�යවර 3

�යවර 1

���ම ඉ��වල ෙපා�ත �රලා 
���� කරග�න. ඊටප�ෙ� ඉ��වලට 

ගෑ���ව�� ඇනලා �ං� ��� 
හ�ග�න. දැ� ඉ�� �ක වැෙහ�න 

ව�ර �ලා පැය 10-12� වහලා �ය�න.

හ� එෙහන� ���ම අ� අ� ඉ�� �ෙලා එක�� වැෙ� කරලා බල�. ෙ�කට 
රට ඉ�� නැ�ත� �න ඉ�� ෙතාරග�න. ෙමාකද ෙ��ය ඉ��, ෙදා�වලට 

�ක� සැර වැ��. ඉ��වලට අමතරව �� 800g, ව�ර 700ml සහ ෙසා�ය� 
ෙබ�ෙසාඒ� 8g� අව� ෙවනවා (ෙවළඳෙපාෙළ� �ල� ගත හැක).

���, ව�ර 700ml �ක� �ෙප� �යලා 
උ� කර�න. �� �ය �ණාට ප�ෙ� ඉ�� 

එක� කරලා �� ද්රාවණය උ� ෙවනක� 
පැය� �තර �ෙ� �ය�න. ඒ අතෙ� 

ඉ�� තැ��ලාද �යල� බල�න. අවසාන 
වශෙය� ෙසා�ය� ෙබ�ෙසාඒ� එක� කරලා 
�වා�හරණය කළ ෙබාත�වල අ�රාග�න.



28 2022 සැ�තැ�බ� 14 වන බ��

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


	20220914_DNI_MAIN_01
	20220914_DNI_MAIN_02
	20220914_DNI_MAIN_03
	20220914_DNI_MAIN_04
	20220914_DNI_MAIN_05
	20220914_DNI_MAIN_06
	20220914_DNI_MAIN_07
	20220914_DNI_MAIN_08
	20220914_DNI_MAIN_09
	20220914_DNI_MAIN_10
	20220914_DNI_MAIN_11
	20220914_DNI_MAIN_12
	20220914_DNI_MAIN_13
	20220914_DNI_MAIN_14
	20220914_DNI_MAIN_15
	20220914_DNI_MAIN_16
	20220914_DNI_MAIN_17
	20220914_DNI_MAIN_18
	20220914_DNI_MAIN_19
	20220914_DNI_MAIN_20
	20220914_DNI_MAIN_21
	20220914_DNI_MAIN_22
	20220914_DNI_MAIN_23
	20220914_DNI_MAIN_24
	20220914_DNI_MAIN_25
	20220914_DNI_MAIN_26
	20220914_DNI_MAIN_27
	20220914_DNI_MAIN_28

