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�ංග� බලලා එන එක
බ� රථය පැහැරෙගන 
ෙප�ව�ය බල�න �ය �ං� 
ෙප�වතාෙ� කතාව

මහ��� පණ 
ෙද�න ඕෙ� 
ෙනානටද? �වටද?

මෙ� කැමැ�ත 
ෙනාලැ�� �සා �� 
��දග�� ගෑ� ළම� මට 

අ�� ව�� 
ගහ�න හැ�වා
ආචා�ය ම��� ��වා

අෙ� අ�මා
එයාව ෙහාඳට බලාග�� 
ෙ�ද �යලා ��න
මෙග� ඇ�වා
��නෙ� lady in waiting 
තන�ර දැ� �මා �සානායකෙ� 
�� න�� �සානායක ��න ගැන 
�යන කතා 
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අද ඉ��ප� කර�ෙ� සා�ප්ර��ක උඩරට මනා�ය� �ණ� 

ෙ� මනා�යෙ� �ලා�තාවල ය��� අ��බව� ඇ� බව� �ව 

��ම�. සා�ෙ� අ�ලා ඇ� ප�� �සා ෙමාඩ�� කැ��ය� 

�ලා�තාව� ආකාරයට� ග�න ��ව�.

ව�ෙ�ගම සැෙලා� ��� �පලාව� ���� චා�� 

ච��කා තම� ෙ� ��දර මනා�ය හැඩග�වා �ෙබ�ෙ�.

සා�ය සඳහා ච��කා ��� පැහැය ෙතාරාෙගන 

�ෙය�ෙ� හැෙමාම මංගල �නෙ� �� අ�න �සා. ෙ� 

��� සා�ය �සා මනා�යට අ��ම ආක�ෂණය� 

ලැ�ලා �ෙයනවා.

සා�ය සඳහා �� ව�� එක� � ඇ� අතර �ඩා 

ප��ව�� හැඩග�වා �ෙබනවා. ෙ�� එක�� �ගට 

අත �ලා �ෙය�ෙ� අෙ� පැහැප� බව එ�යට ෙ��න 

ඕන �සාම�.

සා�ෙ� ෙපාට �ගට භා�තා කරලා �ෙයනවා. සා�ය 

��මාණය කර�න ෙ�� සහ වැෙල��නා (Valentina) මැ��ය� 

එක භා�තා කර �ෙබනවා.

ආභරණ සා�ප්ර��ක උඩරට ආකාරයටම භා�තා කර ඇ� 

අතර ම� භා�තා ��ෙ�� ස���ණෙය�ම කෘ�ම ම� ෙවත 

ෙයා� � �ෙබනවා. ව�� එක සඳහා භා�තා කර �ෙබ�ෙ� �� 

ම�.

ෙකාෙහාම �ණ� කාෙල� කාෙලට ෙවන� වන ආක�ෂ�ය 

මනා�යක ෙල�� ෙ� උඩරට මනා�ය හ��ව�න ��ව�.

ස�බ��කරණය - �ෂා�ත ��ප�මාර

ඡායා�ප - 
ස��ද
මත�ජන 
(මත�ජන 
ෙෆාෙටාග්රැ�)

හැඩගැ��ම - 
චා��

ච��කා
(සැෙලා� ��) 

ෙරාස පැහැෙය� හැඩ � උඩරට මනා�ය�

�� 
ම� �සා 

ෙවන�බව� 
ලැ�ලා

අව� ද්ර�
ෙකාම� 1kg
�� පැ� ෙ�ස හැ� 4
ෙද� �ෂ ෙ� හැ� 1

සාදන ක්රමය
ෙබාල කපාගත හැ� 
කටරය� භා�තෙය� ෙකාම� 
ෙග�ෙය� ෙබාල කපාග�න.

කපාග� ෙබාල ���වකට 
දමා එයට �� පැ� සහ ෙද� 
�ෂ ව�කර�න.

ෙබාල කපන අව�ථාෙ�� 
ඉ��වන ෙකාම� ෙකාට� 
�ෙල�� කරග�න.

�ෙල�� කරග� �ෂද 
���වට දමාග�න.

සාදන ක්රමය
ෙපා� ෙනාෙව�න ෙ� �ය�ල 
එකට �ශ්රකර කැම� ප�� 
සරසාග�න.

ෙපාෙටෙටා 
සැල�

අව� ද්ර�
ෙපා� අල (ත�බාග�) 500g
�� (ෙපා�යට කපාග�) 30g
මෙයාෙ�� ෙසා� ෙ�ස හැ� 4
ග���� රස අ�ව
�� රස අ�ව
පා��

සාදන ක්රමය
අල ��ද කර ���ව 
ෙප� කපාග�න.

��, ��, ග���� 
සමඟ ෙහාඳට �ශ්ර 
කර�න.

එයට මෙයාෙ�� ෙසා�, 
පා�� සහ �නා�� දමා 
ෙහා�� �ශ්ර කරග�න.

ෙමම �ශ්රණය අලවලට 
එක�කර ෙපා� 
ෙනාවන ෙ� ඔබ කැම� 
ආකාරයට ��ග�ව�න.

ස�බ��කරණය : ග���ස මහ ෙහාටලෙ� �මාෙකා ද ��වා

ග���ස මහ ෙහාටලෙ� ආහාර සහ ප්රව�ධක 
අ��ෂ ආචා�ය ප��� ��වා

ෙමල� 
ෙකා�ෙ��

���ඤා සහ අ�නා�
සලාදය
අව� ද්ර�
ෙකාළ පාට ���ඤා 
(1/2cm ෙකා� කපාග�) 
150g
අ�නා� (1/2cm ෙකා� 
කපාග�) 150g
මා���� (1/8cm ෙකා� 
කපාග�) 100g
මෙයාෙ�� ෙසා� 
අ�ෙකා�ප 1
ග���� රස අ�ව
�� රස අ�ව



නැ�ද�මා ෙ�� අතර න� �ග� ෛවරය 

ඇර�ෙ� ධා�ෙ�න ර�ෙ� �ව� ඇෙ� 

නැ�ද�මාෙග�� බව ඉ�හාසෙ� කතාව�� 

�යැෙ�. එන�� ධා�ෙ�න රජ දව�� වසර 

දහ� ගණන� ඉ�ම �ය අද� ලංකාෙ� 

නැ�ද�මලා “උඹ �තං ඉ�ෙ� උඹ එ�සබ� 

මහ��න �යලද?” ය�ෙව� �ය ෙ��ය�ට 

බැන ව�න�� අහ�නට ද��නට ලැෙ�. 

��� �ඬ�ව� පයට ෙනාපෑ� �වපහ� ෙලස 

�� ෙගව�නට කැම� ෙ��ලාට නැ�ද�මලා 

එෙ� බැන ව��නට පට�ග�ෙ� �ය� සැප 

ස�පෙත� ස�� එ�සබ� මහ��න එ�දහ� 

නම�ය පන� �ෙ� �� ෙදවැ�� ��� 

පැළ�වාට ප�වය. ඇයට �තා� ��ටය 

���ෙ� ඇෙ� �ය රජාණ� � හයවැ� 

ෙජා�� මහර� පන� ෙදෙ� ෙද�ම� ��ළට 

යාම� සමඟය. ��හ� �යැ� එ�සබ� 

�ම�ය ඒ ෙමාෙහාෙ� ��ෙ� �යාෙ� 

යට���තය� � ෙක�යාෙ� සංචාරයක �රත 

ෙව��. ඒ ගමන හමාරෙකාට ඇය එ�නට 

��ෙ� ලංකාවටය. ඒ පන� ෙදෙ� �දහ� 

සම�වට සමාග�ව සං�ධානය කර �� 

‘ෙකාළඹ ක්රමෙ�’ ආර�භක උ�සවෙ� ප්රධාන 

අ���ය ෙලස�. න�� �ය ර�ෙ� අභාවය� 

සමඟ ඇයට ෙපරළා ම�රටට ය�නට ��ධ 

�ය. �ම�යක ෙලස ෙගද�� �ට�වන 

ඇතැ� අග�� ගැහැ�යක � ෙගදරට ආවද, 

�ම�යක ෙලස මා�ගාෙව� �ය ඈ නැවත 

මා�ගාවට ආෙ� මහ��න �ය. පන� ෙදෙ� 

මහ��න ෙලස න� ෙක�ණද ඇයට ��� 

පැළ�ෙ� ෙමෟ� මංග�ය පැවැ��ෙ� පන� 

�ෙ��ය.

එ�සබ� ඇෙල�සැ�ඩ්රා ෙ�� ���ස� 

න�� 1926 අෙ�� 21 වන� උපත ලද ඈ 

��ටයට ��ක� �ය� ඇතැ� බ�තරය 

�ත�නට නැ�ව ඇත. එෙහ� ඇෙ� 

මාම��ය � අටවන එ�ව�� 1936 � 

�ංහාසනෙය� ඉව��ම ඈට මග පෑ�ය. 

අන��ව හයවන ෙජා�� ෙල�� ඇෙ� 

�යා �ංහාසනයට ප��ම� සමඟ එ�සබ� 

�ම�ය ��ටෙ� උ�ම�කා�ය �වාය. 

�ය ස�ත�ක ෙ�මය ඇයට ���ෙ� �ද 

සමයක�ය. රාජ�ය නා�ක හ��ෙ� ෙ�වය 

කළ �ය ��වන �� ෙසා�රා වන ��ෙ� 

��� �ම� සමඟ ඈ ෙප�� ෙව�ණාය. 

�ය� ආ��වාද මැද ෙ�මය ජයග� ඔ�� 

1947 ෙනාවැ�බ� 20 වන� �වාහයට 

එළැ�ණහ. ඒ ෙව�����ට� ඇෙ���ය. 

ප�ව ��� �ම�  එ��බෙරා ආ�පාද �රය 

ලැ�ය. ඔ��ෙ� පළ� �� චා�� 1948 � 

උපත ලැ�ය. �ය�ය ඈ� 1950 �ය. ඇ�ඩෲ 

�ම� සහ එ�ව� �ම� ඉප�ෙ� ��ෙව�� 

1960 සහ 1964 ව�ෂවල�ය. එ�සබ�-��� 

�වළ ���� ����ය� අටෙදෙන� සහ � 

���ර� ෙ�ෙළා�ෙදෙන� ලැ�හ.

ඒ කතා ෙකෙ� ෙවත� එ�සබ� ��න 

�� කර�� ලංකාෙ� නැ�ද�මලා ෙ��ය�ට 

බැන වැ�ෙ� ෙපා� සාධාරණ�වය� ඇ� 

බව �ෙවා� එ� වරද� නැ� ෙසය�. 

ම��සාදය� එ�සබ� මහ��න� ඇෙ� 

ෙලා� ෙ�� ඩයනා �ම�ය� ජ�මා�තර 

ෛවරකා�ය� � �සාය. ෙනාගැලෙපන 

�වාහෙය� �ඩා �� ඩයනා ���� 

ෙප�වෙත� ෙසායා ග��� ඇයට 

මහ��න ඇ�� රජ ප�ෙ� දැ� 

�ෙරාධය පළ �ය. �ය අන�ර�� 

ඩයනා අකාෙ� �ය�ය ෙමාෙහාෙ� 

මහ��නටද ෙ�� අහ�නට ��ධ �ය. 

ඊට ෙ���ෙ� �තා� වැ�ය� ඇ�� 

�� ෙලාවම ඩයනාට ආදරය ��මය. 

ෙ� ෙ��ෙව� කැ�ලා පාක� ද 

රටවැ�ය�ෙ� උදහසට ල��වාය. 

ඇය චා��� ර�ෙ� ප්රථම ෙ�මය�. 

ඩයනා බැඳග�තද තමාෙ� �ෙ� 

ඇයට ඇ� �ථානය ��ෙ�� 

ෙවන� ��මට ඔ� ��න� �ෙ� නැත. 

රටවැ�ය� කැ�ලා පාක� 

�ර�තරෙය� ඩයනා �ම�ය සමඟ 

ස�ස�දනය ෙක��. ඇෙ� ෙප�ම 

සහ ච�තය ෙබාෙහා තැ��� 

�ෙ�චනයට ල��ය. �යවෙ� 

�වාහය � චා��-ඩයනා ස�බ�ධය 

�ඳ වැ�මට ෙ�� � ෙතවන 

පා�ශවය ෙලස හැ���ෙ�ද 

ඇය�. චා��, ඩයනාට �වාහ 

ෙයාජනාව� ෙගෙන�� පවා 

කැ�ලා ඔ�ෙ� ��තෙ� 

ෙකාටස�ව ��යාය. කැ�ලාෙ� 

�වාහය 1995 � සහ චා���-ඩයනා 

�වාහය 1996 � �ල වශෙය� 

අවස� �ය. 1997 � ඩයනා �ම�ය 

හ�� අන�ර�� �යයාම� සමඟ 

කැ�ලා සහ ඇෙ� ප�ලට එ�ල � 

�ෙරාධය ඉහළ �ෙ�ය. ඇෙ� �� ෙටා� 

2017 � ට��� �ව�පතට �යා ��ෙ� 

තම ප�ෙ� සාමා�ක��ෙ� �ත �ද�මට 

තව� �මට ��ව� ඉ��ව නැ� බව සහ 

තමාෙ� මව ෙව� ෙනාව�න තැනැ��යක 

බව�. �ය� ගැහැට ම�ෙ� චා���-කැ�ලා 

2005 වසෙ� �වාහ �හ. ඉ� මාස ��පයකට 

ප� හැ� �ම� පැව�ෙ� කැ�ලා තම 

�යාණ�ව ස��� තබන ක�ම කා�තාවක 

බව�.  

ෙකෙ� ෙවත� කැ�ලා පාක� ��නක 

ෙලස හැ���ම ��බඳ ��� �ගටම වාද 

�වාද පැව�ණ. එෙහ� අවසානෙ� එ�සබ� 

��න ඊටද මරණයට ප්රථම �ස�� ��නාය. 

ඈ ප්රකාශ කෙ� �� කාලෙ�� කැ�ලා, රජ 

ෙමෙහ�ය ෙලස හ��ව� ලැ�ම තමාෙ� 

අවංක පැ�ම බව�.

එෙ� බලන�ට මහ��න ෙද�ම� ��ළට 

�යද �තා� වැ�ය�ට දැ� ඕපා�ප කතා 

කර�නට අ�� �සව� ����ය. කැ�ලා 

පාක� �ස��වහ�ෙ� බවට ප��ෙ� 

ඇෙ� සැ�යා චා�� දැ� ම� ��නෙ� 

අ�ප්රා��කයා ෙලස ප�ව ��න �සාය.

ෙකෙ� න�� එ�සබ� ��නෙ� ��ම යාම 

බලපා�ෙ� එ�ස� රාජධා�යට පමණ� 

ෙනාෙ�. ඈ එ�ස� රාජධා�ය ෙම�ම 

ඕ�ෙ��යාව, නව�ල�තය, කැනඩාව, 

ජැෙම�කාව, පැ�වා ����යාව සහ 

තව� රටව� නවයක ��න �වාය. 

ඇෙ� අභාවය� සමඟ වැ�මහ� �� 

��වන චා��� ෙලස රා��වයට ප��ය. 

ඈ �ය�ය වහාම �තා�ෙ� �ද� සහ ��දර 

�ද්රණය ��ම නැව�ණ. ඒවාෙ� ෙමෙත� 

ද�නට ලැ�ෙ� ��නෙ� �ව�. එෙහ� 

ඉ��ෙ�� �ද්රණය වන �ද� සහ ��දර මත 

නව ර�ෙ� �ව ��ව� ඇත. එෙ� �වද 

පැර� �ද� සහ ��දර තව�රට� වලං�ය. 

�තා� ගම� බලපත්රයද ෙවන� ෙකෙ�. 

එ� ��න ආම�ත්රණය ෙකෙරන �ය� තැ� 

ර� අමතන ප�� සංෙශාධනය ව� ඇත. 

එෙහ� පව�න ගම� බලපත්ර තව�රට� 

වලං� ෙ�. එරට ජා�ක �යද ෙවන� ෙ�. 

ෙමෙත� එය ගායනා ෙක�ෙ� “God save the 

Queen” ෙල��. දැ� එය ගායනා ෙකෙර�ෙ� 

“God save the King” වශෙය�ය. ෙපා�� 

��වැ�මද ෙවන� ෙ�. එ� ලාංඡනෙ� ෙ� 

ද�වා සඳහ� �ෙ� ‘ER II’ ෙල��. නව 

ර�ෙ� ප��ම� සමඟ එය ‘CR III’ 

ෙලස භා�ත ෙකෙ�. ඇෙ� පාලනයට 

යට� � රා� පහෙළාෙව� 

බ�තරය �න 10ක ෙශාක 

කාලය� ඇර�ය. ඒ කාලෙය� 

ප� ෙවන�ක� අෙ��ෂා කළ 

හැ�ෙ�. ඇතැ� රටවලට නව 

ආර�භය� අව�ව ඇත. 

��නෙ� අභාවය� සමඟ 

තව�රට� �තා� ��ටය 

යටෙ� පාලනය ෙනා�මට 

ජැෙම�කාව ඇ�� රටව� 

හය� පමණ �රණය කර 

�ෙ�. එෙ� බලන�ට 

මහ��නෙ� මරණය �සා 

තව� රටව� �සකට 

මැෙරන තර� වැඩ දැ� 

ඉ�� � �ෙ�. 

ර��කා �යනෙ�
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�ය� ආ��වාද මැද ෙ�මය ජයග� ඔ�� 

1947 ෙනාවැ�බ� 20 වන� �වාහයට 

එළැ�ණහ. ඒ ෙව�����ට� ඇෙ���ය. 

ප�ව ��� �ම�  එ��බෙරා ආ�පාද �රය 

ලැ�ය. ඔ��ෙ� පළ� �� චා�� 1948 � 

උපත ලැ�ය. �ය�ය ඈ� 1950 �ය. ඇ�ඩෲ 

�ම� සහ එ�ව� �ම� ඉප�ෙ� ��ෙව�� 

1960 සහ 1964 ව�ෂවල�ය. එ�සබ�-��� 

�වළ ���� ����ය� අටෙදෙන� සහ � 

���ර� ෙ�ෙළා�ෙදෙන� ලැ�හ.

ඒ කතා ෙකෙ� ෙවත� එ�සබ� ��න 

�� කර�� ලංකාෙ� නැ�ද�මලා ෙ��ය�ට 

බැන වැ�ෙ� ෙපා� සාධාරණ�වය� ඇ� 

බව �ෙවා� එ� වරද� නැ� ෙසය�. 

ම��සාදය� එ�සබ� මහ��න� ඇෙ� 

ෙලා� ෙ�� ඩයනා �ම�ය� ජ�මා�තර 

ෛවරකා�ය� � �සාය. ෙනාගැලෙපන 

�වාහෙය� �ඩා �� ඩයනා ���� 

ෙප�වෙත� ෙසායා ග��� ඇයට 

මහ��න ඇ�� රජ ප�ෙ� දැ� 

�ෙරාධය පළ �ය. �ය අන�ර�� 

ඩයනා අකාෙ� �ය�ය ෙමාෙහාෙ� 

මහ��නටද ෙ�� අහ�නට ��ධ �ය. 

ඊට ෙ���ෙ� �තා� වැ�ය� ඇ�� 

�� ෙලාවම ඩයනාට ආදරය ��මය. 

ෙ� ෙ��ෙව� කැ�ලා පාක� ද 

රටවැ�ය�ෙ� උදහසට ල��වාය. 

ඇය චා��� ර�ෙ� ප්රථම ෙ�මය�. 

ඩයනා බැඳග�තද තමාෙ� �ෙ� 

ඇයට ඇ� �ථානය ��ෙ�� 

ෙවන� ��මට ඔ� ��න� �ෙ� නැත. 

රටවැ�ය� කැ�ලා පාක� 

�ර�තරෙය� ඩයනා �ම�ය සමඟ 

ස�ස�දනය ෙක��. ඇෙ� ෙප�ම 

සහ ච�තය ෙබාෙහා තැ��� 

�ෙ�චනයට ල��ය. �යවෙ� 

�වාහය � චා��-ඩයනා ස�බ�ධය 

�ඳ වැ�මට ෙ�� � ෙතවන 

පා�ශවය ෙලස හැ���ෙ�ද 

ඇය�. චා��, ඩයනාට �වාහ 

ෙයාජනාව� ෙගෙන�� පවා 

කැ�ලා ඔ�ෙ� ��තෙ� 

ෙකාටස�ව ��යාය. කැ�ලාෙ� 

�වාහය 1995 � සහ චා���-ඩයනා 

�වාහය 1996 � �ල වශෙය� 

අවස� �ය. 1997 � ඩයනා �ම�ය 

හ�� අන�ර�� �යයාම� සමඟ 

කැ�ලා සහ ඇෙ� ප�ලට එ�ල � 

�ෙරාධය ඉහළ �ෙ�ය. ඇෙ� �� ෙටා� 

2017 � ට��� �ව�පතට �යා ��ෙ� 

තව� �මට ��ව� ඉ��ව නැ� බව සහ 

තමාෙ� මව ෙව� ෙනාව�න තැනැ��යක 

බව�. �ය� ගැහැට ම�ෙ� චා���-කැ�ලා 

2005 වසෙ� �වාහ �හ. ඉ� මාස ��පයකට 

ප� හැ� �ම� පැව�ෙ� කැ�ලා තම 

�යාණ�ව ස��� තබන ක�ම කා�තාවක 

බව�.  

ෙලස හැ���ම ��බඳ ��� �ගටම වාද 

�වාද පැව�ණ. එෙහ� අවසානෙ� එ�සබ� 

��න ඊටද මරණයට ප්රථම �ස�� ��නාය. 

ඈ ප්රකාශ කෙ� �� කාලෙ�� කැ�ලා, රජ 

ෙමෙහ�ය ෙලස හ��ව� ලැ�ම තමාෙ� 

අවංක පැ�ම බව�.

එෙ� බලන�ට මහ��න ෙද�ම� ��ළට 

�යද �තා� වැ�ය�ට දැ� ඕපා�ප කතා 

කර�නට අ�� �සව� ����ය. කැ�ලා 

පාක� �ස��වහ�ෙ� බවට ප��ෙ� 

ඇෙ� සැ�යා චා�� දැ� ම� ��නෙ� 

අ�ප්රා��කයා ෙලස ප�ව ��න �සාය.

ෙකෙ� න�� එ�සබ� ��නෙ� ��ම යාම 

බලපා�ෙ� එ�ස� රාජධා�යට පමණ� 

ෙනාෙ�. ඈ එ�ස� රාජධා�ය ෙම�ම 

ඕ�ෙ��යාව, නව�ල�තය, කැනඩාව, 

ජැෙම�කාව, පැ�වා ����යාව සහ 

තව� රටව� නවයක ��න �වාය. 

ඇෙ� අභාවය� සමඟ වැ�මහ� �� 

��වන චා��� ෙලස රා��වයට ප��ය. 

ඈ �ය�ය වහාම �තා�ෙ� �ද� සහ ��දර 

�ද්රණය ��ම නැව�ණ. ඒවාෙ� ෙමෙත� 

ද�නට ලැ�ෙ� ��නෙ� �ව�. එෙහ� 

ඉ��ෙ�� �ද්රණය වන �ද� සහ ��දර මත 

නව ර�ෙ� �ව ��ව� ඇත. එෙ� �වද 

පැර� �ද� සහ ��දර තව�රට� වලං�ය. 

�තා� ගම� බලපත්රයද ෙවන� ෙකෙ�. 

එ� ��න ආම�ත්රණය ෙකෙරන �ය� තැ� 

ර� අමතන ප�� සංෙශාධනය ව� ඇත. 

එෙහ� පව�න ගම� බලපත්ර තව�රට� 

වලං� ෙ�. එරට ජා�ක �යද ෙවන� ෙ�. 

ෙමෙත� එය ගායනා ෙක�ෙ� “God save the 

Queen” ෙල��. දැ� එය ගායනා ෙකෙර�ෙ� 

“God save the King” වශෙය�ය. ෙපා�� 

��වැ�මද ෙවන� ෙ�. එ� ලාංඡනෙ� ෙ� 

ද�වා සඳහ� �ෙ� ‘ER II’ ෙල��. නව 

ර�ෙ� ප��ම� සමඟ එය ‘CR III’ 

ෙලස භා�ත ෙකෙ�. ඇෙ� පාලනයට 

යට� � රා� පහෙළාෙව� 

බ�තරය �න 10ක ෙශාක 

කාලය� ඇර�ය. ඒ කාලෙය� 

ප� ෙවන�ක� අෙ��ෂා කළ 

හැ�ෙ�. ඇතැ� රටවලට නව 

ආර�භය� අව�ව ඇත. 

��නෙ� අභාවය� සමඟ 

තව�රට� �තා� ��ටය 

යටෙ� පාලනය ෙනා�මට 

ජැෙම�කාව ඇ�� රටව� 

හය� පමණ �රණය කර 

�ෙ�. එෙ� බලන�ට 

මහ��නෙ� මරණය �සා 

තව� රටව� �සකට 

මැෙරන තර� වැඩ දැ� 

ඉ�� � �ෙ�. 

ර��කා �යනෙ�

මහ��න ෙද�ම� 
��ළට �යද 

�තා� වැ�ය�ට 
දැ� ඕපා�ප කතා 

කර�නට අ�� �සව� 
����ය. කැ�ලා 

පාක� �ස��වහ�ෙ� 
බවට ප��ෙ� 

ඇෙ� සැ�යා චා�� 
දැ� ම� ��නෙ� 
අ�ප්රා��කයා ෙලස 
ප�ව ��න �සාය

��� �ම� සමඟ ඈ ෙප�� ෙව�ණාය. තම ප�ෙ� සාමා�ක��ෙ� �ත �ද�මට ෙකෙ� ෙවත� කැ�ලා පාක� ��නක ��� �ම� සමඟ ඈ ෙප�� ෙව�ණාය. තම ප�ෙ� සාමා�ක��ෙ� �ත �ද�මට ෙකෙ� ෙවත� කැ�ලා පාක� ��නක 

�ම�යක ෙලස �ට� � 
මහ��න ෙලස ෙගදරට ආ 

එ�සබ� ය�නම ය� 
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ආසියානු කුසලානයේ අවසන් මහා තරඟය 

ආරම්භයේම ශ්රී ලංකා ක්රිකට් කණ්ායයම 

මුලයපෙළ පිතිකරුවන් එකා පිට එකා දැවී 

ගියහ. ඒත් ්භානුක රාජපෙක්ෂ දවාගැනීමටනම 

පොකිසතාන කණ්ායමට යලසියවන පොටක 

යපෙයනන්නට තිබුයණ නැත. ඒ තීරණාත්මක 

යමායහායත් ඔහුයේ පිත්යතන් ඇදී ගිය 

දැවැන්ත හයේ පෙහරවලවලට නියවසවල 

සිට තරඟය බැලූ අයද ගැසසුයණ ඇදහිය 

යනාහැකි අන්දයම ලකුණු පුවරුවක ඒ 

පෙහරවලවලින් නිරමාණය යවමින් තිබූ නිසාය. 

මුළු රටක හදවත් එකවිට ගැයහමින් ආසියානු 

කුසලානය යදස දෑස දලවා  බලා සිටි ඒ 

යමායහායත්ත් මලින්දයේ හිත තිබුයණ යවන 

දිහාවකය. කුසලානය යගයනන්නට බැරිනම 

ඕන කුදයක ගහගත්තායේ කියා ඔහු සිය 

යපෙමවතියයේ බලායපොයරාත්තු ඉටුකරන්නට 

උත්සාහයක යයදුයණ ඒකය. ඉතින් යම 

කතාව එකී දවයස බසයක උසසා යපෙමවතිය 

බැලීමට ගිය අවුරුදු පෙහයළායේ යපෙමවතා 

ගැනය.

“ඔයා එනවද අද රෑ මාව ්බලනන? පුළුවන 
නම එනන. මං ්බලාගෙන ඉනනම.”

මලින්දට ඒ දුරකතන ඇමතුම ලැබුයණ 

ඔහුයේ යපෙමවතියයගනි. ඒ පෙසුගිය 11 වැනිදා 

රෑ අටකුත් ගාණටය. 

“මං දැන ග�ාග�ාමද ගමයා ්බලනන යනගන? 
ගම ගවලාවට වා�නත් නෑ.”

යපෙමවතියයේ ඇරයුමත් සමඟ 

මත්යත්යගා් සිටි මලින්දට හිතුයන් එයහමය. 

එයහමයි කියා ඇයේ අහිංසක ඉලලීම 

අහක දාන්නටද බැරිය. ඒ නිසා මලින්ද 

යකෝකටත් කියා යමාරගහයේන ප්රයේශයේ 

සිටි ඔහුයේ යපෙමවතිය බලන්න යන්නට සිතා 

පොරට බැසයසය. පෙසුව ඔහු යකළින්ම ගියේ 

පිළියන්දල බස නැවතුමටය. කරුමයක 

මහත... බස නැවතුයම ගාලකර තිබූ බසරථ 

කිහිපෙයක හැයරන්නට යමාරගහයේනට 

යන්නට එකදු බසයකවත් තිබුයණ නැත.

“දැන ඉතින ගමා�ද �රනගන?”

එයස සිතූ මලින්දයේ හිතට අපූරු 

එයහත් හිතුවකකාර අදහසක ආයේය. ඒ 

බස නැවතුයම ඇති බසරථයක රැයගන 

යපෙමවතිය බැලීමට යාමයි. නවතා තිබූ 

බසරථයකට යගා්වී බලේදී ඔහුයේ 

වාසනාවටයදෝ රථයේ යතුරත් එහි යතුරු 

කයට්ම තිබුණි. ඉතින් යදපොරක හිතන්නට 

උවමනා වූයේ නැත. හිතුවකකාරයා දුරදිග  

යනාබලාම බසරථය පෙණගන්වා පොරට 

දැමුයේය.

යම අතරවාරයේ බසරථවල රියදුරු 

මහතුන් බස නැවතුමට නුදුයර වූ සථානයක 

ජංගම දුරකතනවලින් ආසියා කුසලාන 

තරඟය නරඹමින් සිටියහ. ශ්රී ලංකා ඉනිම 

නිමාවත් සමඟ ඒ අතරින් යදතුන් යදයනක 

බසරථ අසළට පෙැමිණියේ කෑමට යමක 

යගන එන්නටය. ඒ යමායහායත්යි එතැන වූ 

එක බසරථයක අඩු බව ඔවුන් දුටුයේ. පෙමාව 

නුවණට නුහුරු බව සිතූ ඔවුන් එසැනින්ම 

කයේ ළඟම තිබූ පිළියන්දල යපොලිසියට ඒ 

ගැන පෙැමිණිලි කිරීමය.

“එදා අපි ග�ාළඹ දිස්ත්රික�ගේ බීමත් 
රියැදුරන අලලන විගේෂ ගමග�යුම� නියැලිලා 
හිටිගේ. ඒ නිසා මං අගප �ැම �ණ්ායමකම 
දැනුවත් �ළා. මමත් මගේ �ණ්ායමක එක� 
ගියා. ඒත් කිසිම ආරංචියක ලැබුගණ නෑ. ඒ 
ගවලාගේ �රියටම රෑ 12.20ට වගේ ඇති. මං 
හිටිගේ ග�ාටටාව �ලර් ලයිට එ� ොව. එග�ම 
ඉනනග�ාට මං දැක�ා ්බස්ත එ�ක ටි�ක අමුතු 
විදියට වගේ එනවා. ඒ කියනගන �ලර් ලයිට 
එ� ෙැනවත් කිසිම අවධානයක තිබුගණ නෑ. 
ඒ� නිසා මට ්බස්ත එ� ෙැන සැ�යක ආවා. 
ඊටපස්තගස්ත අපි ඒ� නවත්්ලා ්බැලුවා. ඒත් 

එක�ම එළවගෙන ආපු රියැදුරා පැනලා දිේවා. 
�රි පුංචි ග�ාලගලක. අපිත් එයාගේ පස්තගසන 
පැනනුවා. එග�ම පනනලා ග�ාග�ාම�රි 
අලලෙත්්ා. පස්තගස්ත ්බලද්දී අගප සැ�ය �රි. 
ඉතින ඒ ගවලාගවම ළමයව ගපාලිස්ත භාරයට 
ෙත්්ා. ගම ගවනග�ාට අපි ඒ ෙැන වැඩිදුර 
විමර්්ශන �රගෙන යනවා.”

ඒ පිළියන්දල යපොලිසියේ ප්රධාන යපොලිස 

පෙරීක්ෂක සනත් රංජිත් මහතා ‘ධරණී’ට කී 

කතාවය. ඔහු පෙවසන ආකාරයට මලින්ද 

මත්යත්යගා් වසයම පෙදිංචිකරුයවකි. ඔහු 

යමාරගහයේන ප්රයේශයේ පෙදිංචි යපෙමවතිය 

කියාගන්නා තරුණිය බැලීමට යමයලස 

බසරථයක පෙැහැරගත්යත් පෙළමු වතාවට 

යනායේ. මීට හය මසකට උ්දීද ඔහු 

යහෝමාගම බස නැවතුයම තිබූ බසරථයක 

යමයලසින්ම පෙැහැරයගන එකී යපෙමවතියම 

බලන්නට යගාස තිබුණි. පෙසුව ඔහු ඒ 

බසරථය යළිත් තිබූ තැනටම යගනැත් දා 

තිබුයණ මිතුරන් පිරිසක සමඟ කතරගම 

සංචාරයකද යගාස තුන් දිනකුත් ගතවූ 

තැනය.

“ගම ළමයගේ අමමා අපි ගපාලිසියට 
�ැගෙේවා. එයා කියනවා පු්ා ටි�ක කියන 
ගද් අ�නගන නෑ කියලා. අට වසරට වි්රයි 
ඉස්තග�ෝගල ගිහින තිගයනගන කියලත් කිේවා. 
�ලින ඒ ළමයා අපිට කියලා තිබුගණ එයාට 
වයස අවුරුදු 17යි කියලා. �ැ්බැයි අමමා 
ගපාලිසියට කිේවා පු්ාගේ වයස ්ාම අවුරුදු 
15ක කියලා.”

සියලලන්යේම කතා මැද කාටත් 

දැනගන්නට උවමනා වූයේ බසරථය 

පෙැහැරගත් දරුවා කියන කතාවය. ඔහු කිසිඳු 

බියක සැකක නැතිව යපොලිසිය ඉදිරියේ කියා 

තිබුයණ යමවැන්නකි.

“සර් අගප ්ාත්්ා ගවන ෙෑනු අයත් එක� 
සම්බනධ�ම තිගයන ග�ගනක. එයා අපි ෙැන 
ග�ායලා ්බලනගන නෑ. මං ඉස්තග�ෝගල ෙමනත් 
නවත්්ලා ඉනගන. සම�ර දවස්තවලට ්බස්තවල 
ග�ානගදාස්ත්ර ස�ාය� විදියට යනවා. ඒ 
ගිහින �ම්බගවන සලලිවලින ්මයි අමමව 
්බලාෙනගන. එදා රෑ මං යාළුගවලා ඉනන ෙෑනු 
ළමයා මට ග�ෝල �රලා කිේවා ්බලනන එනන 
කියලා. ඒත් ඒ ගවලාගේ පිළියනදල ්බස්ත ස්තටෑනඩ් 
එ�ට ඇවිත් ්බලද්දි ්බස්ත තිබුගණ නෑ. මට ්බස්ත 
ගපාඩ්්ක එළවනන පුරුදුයි. ඉතින මං එ්ැන 
තිබුණු ්බස්ත එ�ක අරන යනන හිතුවා.”

මලින්ද යතුරුපෙැදියක යහෝ ත්රීයරෝද රථයක 

වැනි සාමාන්ය වාහනයක රැයගන ගියා නම 

යමය සාමාන්ය කතාවක යවන්නට ඉ් තිබුණි. 

එයහත් මලින්ද යපෙමවතිය බලන්නට ගියේ 

යදාර යදයක යලලන්ඩ් බසරථයකිනි. ඔහුට 

රියැදුරු බලපෙත්රයක නැත. 100% බසරථයක 

යගනයායම හැකියාවද නැත. බසරථය 

රැයගන ගියේද යහායරනි. ඒ නිසා ඔහුයේ 

ක්රියාව අයත් වන්යන් පෙැහැරගැනීමකටය. 

යමවැනි දාහකුත් ප්රශන එන බව දැන දැනත් 

අවසානයේ ඔහු යපෙමවතිය බලන්නට ගියේය. 

බලා ආයේය. යකාටුවුයණ ඒ එේදීය. දුරදිග 

යනාබලා මලින්ද කළ යේ අනුමත කරන්නට 

බැරිය. එයහත් යම පුංචි යපෙමවතායේ ආදරය 

නම අපූරුය. නැත්නම මුළු රටකම සියලල 

අමතක කර ්භානුකයේ මලයවඩි සංදරශනය 

නරඹේදී ඔය රෑ යකලලක බලන්නට යන 

ජාතියේ යකාලයලක නැත. යමානවා නැතත් ඒ 

අතින් නම යකාලලායේ ආදයර මරුය.

භාතිය ගවඩිවර්ධන

ඒ ගවලාගේ �රියටම 
රෑ 12.20ට වගේ 
ඇති. මං හිටිගේ 
ග�ාටටාව �ලර් 
ලයිට එ� ොව. 

එග�ම ඉනනග�ාට 
මං දැක�ා ්බස්ත එ�ක 
ටි�ක අමුතු විදියට 

වගේ එනවා. ඒ 
කියනගන �ලර් ලයිට 
එ� ෙැනවත් කිසිම 
අවධානයක තිබුගණ 

නෑ. ඒ� නිසා මට ්බස්ත 
එ� ෙැන සැ�යක 

ආවා

ගම ළමයා ඔය 
ෙෑනු ළමයව ්බලනන 

යනන ්බස්තරථයක 
පැ�ැරෙත්් 

පළගවනි අවස්තථාව 
ගම� ගනගවයි

භානු�ගේ �ගේ පාරවල වගේද 
මගේ සුදු මැණිග�ගේ මූණ 

ඩිංගිත්්ක ්බලලා එන එ�
්බස්තරථයක පැ�ැරගෙන ගපමවතිය ්බලනනට ගිය 

පුංචි ගපමව්ාගේ �්ාව 
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�ට වසර හත අටකට උඩ� කැල�ෙ� 
ම��� ��වා ��ෙවා� ෙනාද�නා 
ෙකෙන� ��ෙ� නැත. ඒ තරමටම 
ඔ� ෙ�ශපාලනය කර�ෙ� 
ආ�ෙදාලනා�මක කතා 
මැ�ෙ�ය. ෙවලාවකට ඔ� 
කර�යට ආෙ� ච�� 
පාටටය. 2007 අ���ෙ� 
�පවා�� සං�ථාවට 
බලහ�කාරෙය� කඩාවැ�� 
���ය ඊට උ�හරණය�. 
තව� �ෙටක ඔ� කර�යට 
ආෙ� �� පාටටය. කැල� 
�ද�ම අවට ගව ඝාතනය 
ස���ණෙය�ම නැවැ��මට 
අ�බල�ම ඊට තව උ�හරණය�. 
එෙහ� ආ�� ෙපර�� සම�� 
ම��� ��වා ගැන කාට කාට� අමතකව 
�ෙ�ය. න�� �ට �න ��පයකට ෙපර ඔ� 
ය�� කර�යට ආෙ�ය. ඒ ක�� � �පවා�� 
සං�ථාවට බලහ�කාරෙය� කඩාවැ�� 
���යට උසා�ෙය� ලැ�� කැඳ�� 
�ෙයාගය� �සාය. එෙහ� ෙමවර 
ච�� පාට, �� පාට ෙව�වට ඔ� 
කර�යට පැ�ණ ��ෙ� න� පාට��. 
ඉ�� ‘ධර�’ ෙ� කතාබහ අ�� 
ෙප�ම��  කර�යට ආ �ට� අමා� 
ම��� ��වා සම��.

2007 අ���ෙද ජා�ක 
�පවා��ෙය ඇ��� ප්ර�ෙනට මෑතක� 
ආප� ඔබව උසා�යට කැඳවලා ��ණා ෙ�ද?

නැවත කැෙඳ�ව බවන� ඇ�ත. හැබැ� 

ඉ�� එකපාර� ෙනෙව� දහපාර� 

කැෙඳ�ව� මම වැර� නැ�න� මම 

ෙමාකටද බය ෙව�ෙ�? උසා�ය �රණය 

කර� හ� වැ��ද කාෙගද �යලා.

ඒ ප්ර�ෙන� වැ��රම �ෙරාධය පෑෙ� 
කා�තාෙවා. අ�ට මතක� ඒ අය ඔබට අ�� 
ප්රහාර පවා එ�ල කර�න ��න�� ��යා?

ඒ කා�තාව�ට මා� එ�ක ස�බ�ධතා 

පව�ව�න ��ලා �ෙය�න ඇ� �යලා 

මට �ෙතනවා. මම ඒකට අකමැ� ෙවලා, 

බලාෙපාෙරා�� ඉ�ට කරග�න බැ� �ණාම 

එයාලට තරහ ය�න ඇ�. 

ඇ�තද ම��� ��වා මහ�තයා ත�ණ 
ත��ය� ෙව�ෙව� අ�� ප�ෂය� හද�න 
යනවා �ය�ෙන?

ෙ�ශපාලනඥයාට �ශ්රාම ය�න ඕන 

�යලා වයස� නෑෙ�. �ෙරා�කම සහ 

ජනතාවෙ� කැමැ�ත �ෙයන �රාවට 

ෙ�ශපාලනය කර�න ��ව�. හැබැ� 

ඒ අය දැ� �ක� ත�ණ ත��ය�ට� 

අව�ථාව ෙද�න ඕන �යලා මට �ෙතනවා. 

ඒ ගංව�ර� ආව� ගහෙගන යන 

ෙපා�ෙකා�බ වෙ� අයට ෙනෙව�. රට 

ගැන ෙහාඳ අවෙබාධය� සහ පැහැ�� 

ඉ�� දැ�ම�  �ෙයන අයට. ඒ �සා මම� 

ෙගාඩ� ආසාෙව� ඉ�නවා ඒ වෙ� ෙහාඳ 

ත�ණ ත��ෙයා ඉ�නවාන� ඒ අයට 

අව�ථාව �ලා උද� කර�න. 

ඔබ ෙ�ශපාලනයට ආෙ� ��මාෙවා 
බ�ඩාරනායක මැ��ය� එ�ක. එ��යෙ� 
ය�ත්ර ම�ත්ර න�ත්ර වැඩවලට මාත�� ක�ට� 
ෙග�නලා ��ෙන� ඔබ �යලා අ� අහලා 

�යනවා. ඇ�තද ඒ?

ඒවා පැ�තකට ��නෙකා. න�� 

බ�ඩාරනායක ප�ලට මම 

ඉතාම� �හදව ඉඳ� ෙකෙන�. 

ඒ වෙ�ම මම ඒ ප�ලට ෙලා� 

ෙ�වය� කළා. එෙහම 

කරල� අ��මට ස� 

කතා කර�න ���ලා 

එ��ය මාව ප�ෙෂ� 

ඉව� කළා. අ��මට මම 

න� ��වා. ඔ�න ඕක� 

ඉ�හාසය. 

ඔබ�මා ��මාෙවා 
මැ��ය වෙ�ම ච��කා 
බ�ඩාරනායක මැ��ය�, 
�ෙ�ත්රා බ�ඩාරනායක 
මැ��ය� ෙබාෙහාම 
ළ�� ඇ�� කළා. 
කාටද ෙ� ��ෙදනාෙග� 
වැ��රම කැම�?

���ය� ��යට ඒ 

��ෙදනාම මා� එ�ක 

ඉතාම� �ත්ර��ව ��යා. 

න�� ච��කා මහ��ය 

එ�ක ඊට වඩා �ත්ර��ව 

කට�� කරලා �ෙයනවා. 

ෙමාකද එ��යෙග� 

�ජයෙග� �ත්රකම ඇ� 

කරව�න උද� කෙළ� 

මම. ෙමාකද මම ඉ�සර 

වැ� හ�ය� ��ෙ� ඒ 

ෙගදර. 

ඇ�තද බ�ඩාරනායක ප�ෙ� එ�ෙකෙන� 
එ�ක හ� තරහා �ණාම ඉ�සර ෙර� �ක� 
අරෙගන අ�� අයෙ� ෙගව�වලට යනවා 
�ය�ෙ�?

අෙපා� ඔ�. අ�ර එ�ක ර�� �ණාම 

ෙර� ම�ල� අර� මැ��යෙ� ළඟට යනවා. 

මැ��ය එ�ක ර�� �ෙණා� එතැ�� ෙර� 

�ක� අර� ච��කා මැ��යෙ� ෙගදරට 

යනවා. ඔෙහාම තම� ��ෙ�. අ��මට 

ෙකාෙහාමහ� �ජය මැෙරනෙකාට� මම 

��ෙ� ඒ ෙගදර. 

ඔබ රාජප�ෂ ප�ෙ� උද�යව� ඒ වෙ�ම 
ළ�� ඇ�� කළා ෙ�ද? ඒ ප�ෙ� අයෙග� 
කැම�ම ෙකෙන� නැ�ද?

D.A. රාජප�ෂ මැ��මා� මෙ� 

තා�ත� ඉතාම� ෙහාඳ �ත්රෙයා. එයාල� 

මා� එ�ක ඉතාම� ළ�� ��යා. න�� 

ඉ�� කාලයාෙ� අවෑෙම� මම ග�පහ 

����කෙ� ජන�ය ෙවලා එනෙකාට ඒ අය 

මට අෙ��ෂක�වය ෙනා� ෙකෙනෙහ�ක� 

කළා. හැබැ� අෙ��ෂක�වය ෙනා�� 

එකන�  ෙ�ව ආ��වාදය� �යලා දැ� 

�ෙතනවා. ෙමාකද එෙහම �ණා න� ප��ය 

දව�වල ��ධ�� කලබලවලට මෙ� නම� 

ගෑෙවනවා.

ඔබ කලාක�ෙවා එෙහම� ඉතාම� ළ�� 
ඇ�� කළාෙ�. ෙමානවද ර�ජ� රාමනායක 
ගැන �ෙයන මතක?

ඒ කාෙ� ර�ජ� ��ෙ� �ජය 

�මාරණ�ංගෙ� ෙගදර. ඉ�� ඒ කාෙ� 

ඉඳලම මම ර�ජ�ව ෙහාඳට ද�නවා. 

අ��මට �ෙ�ෙ� මරෙණ� ප�ෙ� ර�ජ�ට 

ය�න තැන� ��ෙණ නැ� �සා ර�ජ�� 

මම� මම �ට� ෙගදර එකට ��ෙ�. 

දැ� �ක� ෙගදර පැ�තට හැෙර�ෙකා. 
මා�යව�� අ� ද�න ච�� ම��� ��වාමද 
ෙගදර� ඉ�ෙ�?

���ෙය� �ණාම ෙහාඳට මතක 

�යාග�න ඕන එ�ෙය �න ස�ද ඔ�ෙකාම 

ෙගදර� ඇ��ලා �න එක ���කම ෙනෙව� 

�යලා. මම ෙගදර� ෙවන�ම ච�තය�. 

මම� ෙනාන� දැ� ත�යම ෙගදරට ෙවලා 

ඉ�න �සා අ� ෙද�නා ෙබ� හ�ෙගන වැඩ 

කරග�නවා. කාලා �ලා වළ� �ඟ� �ක 

පවා අ� ෙද�නම එක�ෙවලා ෙහාදනවා. 

එයාට අමා�න� මම �� ෙග�ය�, එළව� 

�ක� �ණ� කපලා ෙදනවා. ෙ� දව�වල 

ෙගදර ක��� නැ�ව ෙනානව ත�යම 

�ලා ය�න බැ� �සා ෙ�ශපාලන වැඩවලට 

ය�� පවා එයාව එ�කෙගනම� ය�ෙ�. ඔය 

��යට අ� ෙද�නා ෙගාඩ� ආදෙර� එ� 

වෙ�ම තාම� ඉ�නවා. 

ඒ දව�වල ෙනානා ��ය� �ලා ��ණ� 
ෙ�ද ෙකාෙ� �ය� ෙගදර එනෙකාට ම� 
ප�තරය� ෙ��න �යලා. එෙහම නැ�ව 
ෙගදර ආෙවා� ආප� හරවලා යවනව� ෙ�ද?

අෙපා� ඔ�. එයා ඒ දව�වල හ�යට 

‘�ම�’ ප�තෙ�ට ආස කළා. ඉ�� මට 

ෙකාෙ� �ය� ෙකා� කරලා �යනවා හවසට 

ෙගදර එනෙකාට අ�වා�යෙය�ම ප�තෙ� 

අර� එ�න, නැ�ව න� එ�න එපා �යලා. 

ඉ�� මම හැමතැනම ෙහායලා ෙහායලා 

ෙකාෙහාමහ� �ම� ප�තෙ� ෙහායාෙගන 

එනවා. බැ� ෙවලාවකව� අමතක �ෙණා� 

ෙගදර ආවට ප�ෙ� මාව ආප� හරවලා 

යවනවා ප�තෙ� ෙ��න �යලා. එයාට 

�ෙයන ආදෙ�ට ඉ�� මම� ආප� ��� 

හ� අර� එනවා. 

ඒ �ය�ෙ� ඔබ ෙහාඳ 
ෙ�මව�තෙය�?

ඉ�ෙකාෙල යන කාෙල ඉඳලා මම 

ෙහාඳ ෙ�මව�තෙය�. ඉ�ෙකාෙ� 

�ට� ඇහැට කනට ෙ�න ෙක�ෙලා 

ෙ�රටම වෙ� මම ආදෙ� කළා. ඒ අය 

මට� ආදෙ� කළා. ඒ �තර� ෙනෙව� අෙ� 

ඉ�ෙකාෙ� අවල�සන ගෑ� ළමෙය� ��යා 

��ම ෙකා�ෙල� ෙනාබල�. ඉ�� එයා ප� 

�සා එයාෙග �ක නැ� කර�න �තාෙගන 

මම එයාට� ආදෙ� කරා. ඊටප�ෙස ඉ�� 

කසාද බ��න ෙහාඳම ෙකනා මෙ� ෙනානා 

�යලා �තලා �රණය� ග�තා. 

ඇ�තද ෙනානට වඩා අ��� 10� වැ�ම� 
�ය�ෙන?

ඔ� ඇ�ත තම�. මම එයාව කසාද 

බැ�ෙ� එයාට අ��� 15�. ඊටප�ෙස 

බැඳලා තම� එයාව �ටැෆ�� ෙකාෙ�� 

එකට යවලා සාමා� ෙපළ �ෙය�ෙ�.

ෙනානලට වඩා මහ�ත� අ��� 10� 
15� වැ�ම� �ණාම ඒක මහ උජා�වට 
�යවනවෙ�. හැබැ� ඒෙක අ�� පැ�ත 
�ණාම සමාජය ෙ�� �යන එක ගැන ෙමාකද 
�ෙත�ෙන?

අ�න ෙහාඳ ප්ර�නය�. මම� ����ෙග� 

අහ�ෙන� ඒ ප්ර�නයම�. ෙක�ෙල�ට වඩා 

උඹලා අ��� 10� 12� වැ�ම� �ණහම 

ඒක ෙහාඳ�. �කමටව� එෙහම අ��� 

ගාණ� බාල ෙකා�ෙල�ට ෙක�ෙල� 

ආදෙ� කෙරා�, අෙපා අර� ��හට වඩා 

වැ�ම� �යලා �හ� කතා �යනවා. මං 

අහ�ෙ� අ�ට ඒක ��ව�න� ඇ� උ�ට 

ඒ වරප්රසාදය ෙනාෙද�න තර� අ� �හක 

ෙව�ෙන? ෙ� සමාජය ඒක අ�වා�යෙය�ම 

�වැර� කළ �� ෙදය�.

ෙමාකද ෙ� එකපාරටම ��ල වවලා අ�� 
�ලා�තාව� කර�න ��ෙ�?

නෑ මම �ක� ක�මැ�කමට ��ල �ක� 

වව�න පට�ග�තා. ඒක දැකලා ෙනාන� 

�ත� ��වා ‘අෙ� ඔයාට ��ල වවලා හ�ම 

ල�සන�ෙ�, කප�න එපා’ �යලා. ඒක �සා 

මම� කැ�ෙව නැ�ව �යාග�තා. 

අවසාන වශෙය� ඔබට ෙමානවද ජනතාවට 
�ය�න �ෙය�ෙ�?

�ය�න �ෙය�ෙන ෙම�චර�. හ� 

�ෙප�නා වෙ� ෙ�ශපාලන ප�ෂ හැ�නට, 

ෙ�ශපාලනඥෙයා ���ණාට �පරම�� 

ෙතාරව ඒ අයට අ�ෙව�න එපා. ඒ අය එ� 

සහ අද ෙකාෙහාමද, �� �ෂණ, වංචාවලට 

අ�ෙවලා �ෙයනවද �යලා වෙ�ම 

මහජනතාවට �ණගැෙහ�න අව�ථාව� 

ෙනා� ඉඳලා �ෙයනවද �යලා ෙහාඳට 

බල�න. ෙමාකද ආප� සැරය� ��ම 

ෙ��ව� �සා ෙ� රට ආප�සට ය�න 

ෙද�න බෑ. 

��� ම��කා
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මට කැමැ�ෙත� ඉඳලා

අ��ව�� ගහ�න හැ�වා
මං අකමැ� �� �සා ඒ ගෑ�

අෙ� 
ඉ�ෙකාෙ� 

අවල�සන ගෑ� 
ළමෙය� ��යා ��ම 
ෙකා�ෙල� ෙනාබල�. 
ඉ�� එයා ප� �සා 

එයාෙග �ක නැ� කර�න 
�තාෙගන මම එයාට� 

ආදෙ� කරා



wudYfha oeú,a," Tnf.a Ôjk rgdj fyda YdÍßl ;;a;aj 

wkqj wvq jeä jYfhka biau;= úh yel¡ th md,kh 

lr.ksñka ksfrda.Sj Ôj;aùu" Tnf.a Ôú;fha jeo.;au 

wjia:djkays wmyiq;djhg m;a fkdù i;=áka isàug Tng 

Wmldr lrhs¡  

wdhq¾fõofha i|yka f,i" YÍrhg ys;lr m%;sM,odhS
Ydfl!IO Ndú;h u.ska fuu mSvdldÍ wjia:djkag fya;= jk  
úúO idOl u.yrjd .ek â oeú,a, jeks mSvdjkag iykhla 
,nd .; yelsh'

nfâ ±ú,a, we;s lrk idOl" YÍrh we;=<;skau
md,kh l, hq;= nj Tn okakjo@

ksfrda.su;a È.= Ôú;hlg re' 175$}

nfâ oeú,a, jeks mSvd 
j,ska jo úkaod oeka 
we;s fkao@

fujeks mSvdj,g úi÷ï fidhk ld¾hnyq, j¾;udk mrmqrg 

f,a msßisÿ lrk" wêl f,i oyäh oeóu yd oyäh ÿ¾.kaOh 

jeks mSvdjka /ila we`. we;=<;skau u.yrjk iajia: wuD;" 

w.kd m%;sM,odhs mdkhla jkq fkdwkqudkhs¡ 

 

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

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

kepqr,a iajia: wuD; ksIamdokh lr we;¡ myiqfjka c,fha 

Èhfjk iajia: wuD; Tnf.a leue;a; mßÈ WKq fyda isis,a 

mdkhla f,i ilid Ndú;hg .; yelsh¡

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

 lsÍug WmldÍ fõ¡ 

• WIaK ìì,s" iu r¿ ùu" ifï úh<s nj yd

 l=re,E wdYs%; mSvd' 

• hám;=,a me,Su yd oeú,a, wdYs%; mSvd¡

• weia oeú,a, yd YÍrfha oeú,a, jeks mSvd

• uq;%d oeú,a, yd uq;%d moaO;sh wdYs%; mSvd

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

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

mSvdjka ÿr,k
fidndoyfï ;s<sKh
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අන�න, හ���ය� ආ�ෙය� 

����ට �ප� පැ�ණ�ය හැ�ය යන 

��වාසය� ෙලාව �රා පව�. සෑම 

ෙකෙන� �ළම එකම ආකාරය�� 

බලෙනාපැවැ�ෙවන ෙමම ��වාසය එ� 

එ� ��ගලයාෙ� ෙපෟ�ෂය අ�ව 

ෙවන�වන බව� ෙපෙන�. 

වඩා� පැහැ�� කළෙහා� 

ප්රබල ෙපෟ�ෂය� සහ 

තා��ක ���ය ස�ත 

��ගලය� ෙ�වා 

��ා ��වාස ෙලස 

බැහැර කරන අතර, 

�බල ෙපෟ�ෂය� 

සහ තා��ක ���ය 

අ� ��ගලෙයා ෙමම 

��වාසවල එ�බ 

ග��.

අන�න, හ� ��ය� 

��බඳව දැ� ෙලස ��වාස 

��ම �සා තම ෙ�ෙ�ර ඉඩකඩ� අ�� 

කරග� කා�තාව� ��බඳව ප��ය 

�ෙනක මට අස�නට ලැ�ෙ� මෙ� 

�තව� �ෙ�ෂඥ මෙනා ෛව� �� 

�බ� ෙව��. එෙම�ම ඒ ��ා ��වාසය 

��ෙකාට එම ප�ලට සමාජ�ය වශෙය�ද 

ගැට� �සකට ��ණපෑමට ��� ���. 

එවැ� ප��ම� �ළ එම කා�තාව ඇ�� 

ඇෙ� ප�ෙ� සාමා�කය�ෙ� ඇර��� 

මට ඔ��ෙ� �වසට යාෙ� අවකාශය� 

උ��ය.

එම කා�තාවෙ� උප�ගම ගා�ලට 

ෙනා�� අ�ධ නාග�ක ප්රෙ�ශය�. ෙ� 

වන�ට පන�ප�වන �ෙය� ප�වන 

ඇය ෙදද� මවක වන අතර ද�ෙවා 

උස� අ�ාපනෙ� ෙයෙද�� ��යහ. 

සා�ප්ර��ක සං�කෘ�ක ප��මක හැ� 

වැ�� එම කා�තාවෙ� �ත �ළ ත�ණ 

�ෙ� �ටම ��ත ��ය� �� ඇත. එන� 

තම�ට සහ තම ප�ලට ක��� ෙහා 

අන�න හ� ��ය� කර� ඇතැ� යන 

��ය�. ��තෙ� ��ධ අව�ථාව��� 

අ� වැ� වශෙය� පැව� ෙමම ��ය 

ප��ය සමෙ� වඩා� උ�ස�න � 

ඇ�ෙ� ඇෙ� සැ�යාෙ� හෘද නාලය� 

��� � ඇ� බවට ෛව� ප��ෂණ 

ම�� සනාථ � ප��මකය. ඉ�ප� එය 

ද�නා හ�නන ��ගලය�ෙ� ��ත 

�යාකාරකම� ��ෙකාට ���ව� 

බව පවස�� වඩා� කලබලකා� ෙලස 

හැ�ෙර�නට�, එම අන�න ෙකා��න 

ඉව� කරගැ�මට දහඅෙ� �වපැන 

ඇ��මට� පට�ෙගන �ෙ�.

“අ� ෙද�නා කසාද බැඳලා දැ� අ��� 
�හකට ����. ඒ කාෙල ඉඳලම ෙනානා 
ඔය අන�න, හ� ��ය�වලට ��ම බය�� 
��ෙ�. අ� බැ�ද ��ම කාෙ� මට ෙ�ක 

�ක� අ��වට ෙප�ණට ප�ෙවනෙකාට 
මා� එයාෙ� ෙ� ��වාසවලට �ෙක� 
�ක න� �ණා. ෙකා��ම මෙ� ෙනානා 
හැමෙදය� �හාම බල�ෙ� ��යම �යන 
ෙ� ��කරෙගන. ඉ�සර අෙ� ව�ෙ� 

කාෙ�හ� ෙක� ෙරාද� ��ණ�, සෙත� 
ෙගන� �� ම� ක�ව� ��ණ� 

ෙනානා ��ෙ� ඒක ක��හ� 
කර� ��යම� �යලා. 

එෙහම �තලා �ක� 
��ෙ� නැහැ. අෙ� 
අහල පහල ����� 
එ�ක එක එක ප්ර�න 
ඇ� කරග�තා. 
ඊටප�ෙ� ෙනානෙ� 
ෙ� සැෙ� දැනෙගන 

සමහර�ට ක��හ� 
අෙ� ව�තට කප� ෙද� 

ෙග�, කහ ��වල ඔත� 
�ල� ෙකාළ, කප� ��� එෙහම 

ෙගන� �ලා ��ණා. ඒවා දැ�ක හැ�ෙ� 
ෙනානා බෙය�� ෙ���ෙය�� ෙව�ල�න 
පට�ග�නවා.” ඇෙ� සැ�යා �ය.

ප�ව ඒ ස�බ�ධෙය� ඇෙ� වැ�ම� 

�ය�ය පවසා ��ෙ� �ය මව තම� 

ද�නා කාලෙ� �ටම ෙමම ��ය� කැ�ම 

��ස ෙනා�ය සා�තර ෙ�වාලය�, 

ෙනාකළ ෙතා�ලය� නැ� බවය. එෙම�ම 

ඇෙ� එම ��වාසය ��ෙකාට ඔ�නට 

පර�පරාෙව� �� � ඉඩ� සහ ��� 

සෑෙහන ප්රමාණය� අ��ව ඇ� බවද 

�ය�ය �වාය. ඒ ��ය� කැ�මට �ද� 

ෙසායාග� ��ස ඒවා ��ණා ඇ� බැ��.

“අෙ� තා�තා ෙ�වා ��ෙනාග�තට ෙ� 
ෙ� කළාට ප�ෙ� අ�මෙ� �ෙ� �ෙයන 
ඔය ��ය� බය සැක නැ�ෙව� �යලා 
හැමෙ�කටම ඉඩ ��නා. ඒ� ��ය� 
කප�න �යලා ල�ෂ ගණ� �යද� කළාට 

ප�ෙ� ��ධ �ෙ� අ�මෙ� �ෙ� ඒ ගැන 
�ෙයන බය සැක තව�රට� වැ�ෙවන එක.” 

ප�ව ���ෙ� ඉ��ම �ට ඇය 

�ෙ�ෂඥ මෙනා ෛව�වරෙය� ෙවත 

ෙයා�කර ඇ� අතර ෙ� වන�ට ඇය එම 

ෛව� ප්ර�කාරද ��ම��ම නවතා දමා 

ඇ� බව �ය�ය �වාය. ඊට ෙ��ව එෙ� 

මෙනා ෛව� ප්ර�කාර ලබාග�නා අතෙ� 

සැ�යාෙ� හෘදය ව��ෙ� නාලය� ��� 

� ඇ� බවට ෛව� ප��ෂණව�� 

අනාවරණය � ��ම �සාය. 

“අ�මා �ත�ෙ� තා�තෙ� ඒ අස�පය� 
��යම� කරලා ඇ��� එක� �යලා. 
අන�න, හ� ��ය�වලට ක�ට�ෙයා �ස� 
ෙ��තරලා හ��ෙවලා වැඩ� නෑ �යල� 
අ�මා �ය�ෙ�. දැ� අ�ට නෑදෑ �ත�ත්ර 
ක��ව� නෑ. පර�පරාෙව� අ�ට උ�ම 
�� ඉඩ�, ��� �ක� නෑ. ෙහට අ��දට 
අ� ෙ� ඉ�න ෙ�� ඉඩම� නැ�ෙව�න 
ය�ෙ�. අ�මා �ය�ෙ� ෙ�ක උග� �යලා 
��ය� කප� �යලා.” එම වැ�ම� �ය�ය 

�වාය.

අපෙ� ��� පැ��, ආක�ප, හැ�� 

ආෙ�ග ��ෙකාට උප�න ඒවා �වද 

���ය ම�� ඒවා ය� පමණකට ෙහා 

කළමනාකරණය ෙව�. එෙහ� ���මය 

ප��ඩයකට අවනත ෙනා� 

ඉව�බව� ෙනාමැ�ව �ත 

�ළ ���, යථා�ථෙය� 

බැහැරව �යා�මක 

වන හැ�� 

හැ��ෙව�ෙ� 

ආෙ�ග ෙමාහ 

(Delusion) 

ය�ෙව�. එෙ� 

��� �� �ළ 

��ෙදන ෙමාහ ව�ග 

ෙබාෙහාමය� ඇ� 

අතර, ෙමම කා�තාව 

�ළ පව�න ��ය� ෙමාහය 

(Witchcraft Delusion) ද ඉ� 

එක�. ෙමම ත��වය ��ෙනා�මාද 

පරාසය (Schizophrenia Spectrum) 

ෙමාළෙ� ඓ��ය (Organic) ත��වය�, 

ම�ද්ර� (Alcoholic) සහ �නරාව��ත 

�ශාද ආබාධය (Recurrent Depressive 

Disorder) ආ� බ��ධ සාධක ��ෙකාට 

පැනනැ�ය හැක. එ�සා �මන ක�ණ� 

මත ෙහා පැනන�න තම�ට පාලනය 

කරගත ෙනාහැ�, පදන� �ර�ත ��වාස 

හ�ෙ� ���ය හැ� හා�ය ��දැ�ය 

හැ� එකම මග එම තැන�ත� රජෙ� 

ෙරාහලක මෙනා ෛව� සායනය� ෙවත 

ෙහා ��ග� �ෙ�ෂඥ ෛව�වරෙය� 

ෙවත ෙයා� ��ම�.

�ල� ෙ�නා�ංහ 

අ�මෙ� නාඩග� �සා 
නෑෙයා අෙ� �ණ බල�ෙ� නෑ 

ෙනානෙ� 
සැකය ගැන 
ද�න ���� 

එයාව අ��ස�න 
අෙ� ව�තට එක 
එක ෙ�ව� �ල 

�යා

ෙහට 
අ��දට 

අ� ෙ� ඉ�න 
ෙ�� ඉඩම� ෙදක� 
නැ�ෙව�න ය�ෙ�. 

අ�මා �ය�ෙ� 
ෙ�ක� උග� �ය� 

�යලා
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ඒ වැ� ස�ත �න�. වැ� කබාය�� 

සැර�ග� කා�තාව� බැ�ෙමාර� ම��රය 

ආස�න මාවතක ඇ�ද ය�� උ�නාය. 

ඇෙ� ත�යට ආර�ෂකය� ගම� ග�තද 

ඇෙ� සැහැ�� ගම� �ලාසෙ� ෙවනස� 

ෙනා��.

�ෙකා�ල�තෙ� සංචාරයකට එ�ව �� 

ඇම�කා�ව� ��ස� ඒ ෙමාෙහාෙ� අස�� 

ගම� කෙ�, අවට ��දර�වය ����. 

බැ�ෙමාර� ම��රය �තා� රාජ�යය� 

�ෙ�කය ගතකරන �ථානය� බව�, 

එ�සබ� ��න �තර එ� යන එන බව�, 

ඔ�� දැන ��ෙයාය.

“ෙ� ෙනාන මහ�තයා. ඔබට කවදහ� 
��න �ණගැ�ලා �ෙයනවද?”

ක�ඩායෙ� �� එ� සංචාරකෙය� වැ� 

කබාය පැළඳ �� කා�තාවෙග� �මසා 

��ෙ�ය.

“නෑ. මට හ�ෙවලා නැහැ. 
ෙමයාටන� �ණගැ�ලා 
�ෙයනවා.”

ඇය හැ�ෙ� �ය 

ආර�ෂකයා ෙදසටය. 

සංචාරකයා එෙහමදැ� 

අස�� ඔ�� අස�� �යමං 

කර �ය� තමා කතා කෙ� 

මහ��න සමඟ බව ඔ� 

�කමටව� දැන��ෙ� නැත. ඒ 

වෙ�ම තම� ��න බව හඟව�නට 

ඇයට ඕනෑ � ��ෙ�ද නැත.

තව� �නක ඇය සා�� සවා�යක 

ෙය�ෙ� ආර�ෂක�� පහල 

මාලෙ� රඳවා තබා�. එ�� ෙවළඳ 

සහායකය� ��න අසළට පැ�ණ,

“ඇ�තම� ඔබ න� ��න වෙ�ම�” 
යැ� �ෙ�ය.

“අෙ� එෙහමද, ඒක ෙමානතර� 
සැන��ල�දැ�” ඕ �නාෙස��ම 

පැව�වාය. ඒ ඇයෙ� හැ�ය. 

රාජ�ය�වෙ� උ�ක�ෂය 

ෙගෟරව ලබ�නට භා�තා 

ෙනාකළ ඇය, අ��ව 

ග��ණව�� �� කා�තාවක 

බව ෙලාවට ප්රකට කළාය. 

එ�සබ� ��න ෙදවනවර 

ලංකාවට පැ��ෙ� 1981 වසෙ��ය. 

ඒ ෙමරටට ස�වජන ඡ�ද බලය ��� 

වසර පනහ� ��ෙ� සංව�සරය 

සැම�ම ෙව�ෙව�. එවකට ෙමරට 

ජනා�ප�වරයා �ෙ� 

ෙ�.ආ�.ජයව�ධන මහතා�. 

එය �ල උ�සවය න�� 

ඒ ගමෙ� මතක සටහ� 

ෙගා�න� ඇය ��� තබා 

�ෙ� තම ��ෙ�� �ණාංග 

�ස�ද ෙම� තබාය.

1981, �ට� වැ�� 

ක�මා�ත අමා� න�� 

�සානායක මහතා ෙ�ෙළා� 

හැ��� �ෙ� ප��ය.

ඔ�ෙ� �යා 

�වංගත ගා�� 

�සානයක 

මහතා 

එවකට කට�� කෙ� ඉඩ� 

හා මහවැ� සංව�ධන 

අමා�වරයා ෙලස�. 

��න ලංකාවට පැ�ෙණන 

�වත� සමඟ �ය� 

රාජ�ය සැල�� ඇය ෙවත 

ලබාෙද�නට රජය කට�� 

සං�ධානය කෙ�ය. ඇය ඒ 

වන�ට ලංකෙ� ��න යන 

��මය ත��වය (1972 

ජනරජ �ව�ථාෙව�) 

ඉව�ෙකාට ��ණද 

ඇයට � ෙගෟරවෙ� ෙහා 

සැල��ෙ� ��� අ�ව� 

��ෙ� නැත.

ඒ වාෙ�ම ��න යන 

ෙමවැ� සංචාරවල� ඒ ඒ 

රටව� අ�ගමනය කරන 

�යා ��ෙව� �ෙ�. 

එ�� ��නෙ� �කසැප 

�මස��, ඇයව සංචාරය 

අතර�ර බලා�යාගැ�ෙ� 

වග�ම ප�වාර කා�තාවකට 

පැව�ම සාමා� �ව�. එය Lady 

in waiting න� තන�ර�. ඒ සඳහා 

ෙතාරා ගැෙන�ෙ� ප්ර� කා�තාව�. 

ඒ අ�ව ��නෙ� සංචාරය අතර�ර 

ඒ ගම��ම� ය�නට �මා �සානායක 

මහ��යට ඉඩ ප්ර�ථාව ����.

“මට මතක� මෙ� මව ඒ සංචාරෙය� 
අන��ව ��නෙ� යහප� ග��ණ 
ගැන ෙබාෙහා ෙගෟරවෙය� කතා කළා. 
ඒ වෙ�ම ��න ලංකාවට එ�� මෙ� 
වයස අ��� ෙ�ළහ�. මම ��නව 
දැ�ෙ� මහ�වර ��� ජනා�ප� 
ම��රය �ළ��. �ශාල ��ස� එ� ඒ 

අවට වෙ�ම ��න යන මග ෙදපස 
��යා. ඒ ෙගාඩෙදෙන� ඇයට 

අත වන�� ආදරය ප්රකාශ 
කළා. මම එතෙකාට �ඩා 
�ණ� ඇයෙ� හ�ව මට 
ෙහා�� මතක�. ඇය 
මට අතට අත ��නා. 
‘හෙලා... හෙලා �තා. 

ෙකාෙහාමද, ඔයා ෙහාඳට 
ඉෙගනග�නවා ෙ�ද’ �යලා 

ඇය මෙග� ඇ�වා. ඒ වෙ�ම 
‘අ�මා මාව ෙහාඳට බලාග� ෙ�ද’ 

�යල� ඇ�වා. එෙහම අහලා ඇය ෙබාෙහාම 
ෙළංග� ��යට �නා�ණා.”

ඒ න�� �සානායකෙ� අ�දැ�ම�. 

1954 වසෙ� ලංකාවට පැ�� ඇය නැවත 

පැ�ෙණ�� (1981) වසර �හකට ආස�න 

කාලය� ෙග� ෙගා� ��ණ�, එ� �� 

ලංකාව �ළ ෙලා� ෙවන�කම� � නැතැ� 

ඇයෙ� �ගමනය � ���.

“��න බල�න මහ ෙසනඟ� මඟ 
ෙදපස ��යා. �වෘත රථය��� ඇය ඒ 
ෙබාෙහා අව�ථාවල ගම� කෙ�. ඇය දළ� 
මා�ගයට� �යා. ද�ත ධා�� වහ�ෙ� වැඳ 
��ග�න පාවහ� ගලවල� ඇය� ��� 
��ෙ�. ඒ ගම� අතර�ර� මගෙදපස ��ය 
අයට ආචාර කර�� ��න ආව�, ��ප 
අව�ථාව�ම ��න මෙ� මවෙග� අහලා 
�ෙයනවා ‘ඇ� ෙ� ෙගාඩ� ���� ක�ස 
නැ�ව පාෙර ඉ�ෙ�’ �යලා. ‘ෙ� තර� �ං� 
ෙගව�වල ෙ� ���� ඉ�ෙ� ෙකාෙහාමද? ඒ 
අයට හ�යකට කෑම�ම නෑ ෙ�ද’ �යලා ඇය 
ෙබාෙහා �ෙක� ඒ ගැන කතා කළා �යලා මෙ� 
මව ��පවතාව� ��වා මට මතක�.

ඒ වෙ�ම ��න හ�ම �යමනාප, �ෙනාදයට 
ලැ�, ��ද�ෙ� �ෙයන අහංකාරය ගෑ�ලාව� 
නැ� ෙකෙන� ��යට� අ�මා ඇයෙ� 
ග��ණ අගය කළා.”

එම ගමෙ�� තම ප�� ��තය ගැන�, 

ද�ව� ගැන� මහ��න ස��� කතා 

ෙකාට �ෙ�. 

“��න� �ණ� ඇය ෙබාෙහාම �ණයහප� 
කා�තාව� �යන එක මෙ� මව �තර ��වා. 
ඒ වෙ�ම ඇය ෙලාකයට ආදරය කළ හැ� 
තරෙ� ��� �ත� �ෙයන කා�තාව� බව� 
��වා.”

��නෙ� ලංකා සංචාරෙය� ප�ව ෙ�� 

ඉ� ෙ��� තන�ෙ� රාජකා�ය අවස� 

�ව�, ��නෙ� ��ෙ� �ෙ�ෂ අව�ථාව�ට 

�මා �සානායක මහ��ය �බපැ��ප� 

යැ�වා ෙම�ම ඇයටද ෙපරළා ��� 

කා�පත� ෙනාවරදවාම ලැ��. තවද 

ලංකාෙ� ��ෙ�� �නය�ට �බපැ�� 

එ�කර�නට ��න රාජ�ය ම�ට�� 

අමතක ෙනාකළාය.

එෙ� ෙලාවකට ආදරය ෙබද�� හැ�තෑ 

වසර� �තා� ��ළ දැ� එ�සබ� 

��න 96 වන �ෙ�� ��සැ�ය �මා කෙ� 

ෙගෟරව�ය මතකය� ඉ��කර තබ��. 

ඒ මතකය සමඟ ඇය සැ�තැ�බ� 19 

වන� ෙමෙලා�� ස�ග�තාය.

�පා වස�� එ���ංහ 

අ�මා මාව ෙහාඳට බලාග�� ෙ�ද �යලා

�ට� අමා� න�� �සානයක 

��න මෙග� ඇ�වා

ඒ 
සංචාරෙය� 
ප�ව අ�මා 

��ෙ� ��න 
ෙබාෙහාම �හතමා� 

ෙකෙන�, සරල 
��දර ෙකෙන� 

�යල�

���� 
ක�ස අ��ෙ� 
නැ�ෙ� ඇ� 
�යලා අහලා 

�ෙයනවා

�මා �සානායක
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ළඟ� දවසක අ��� නවය� වයස මෙ� 

ෙලා� �ව නතා� මෙග� ඇ�වා එයාට 

අ��� ��ස� �ණාම යා�ෙවා එ�ක 

ත�යම ඇ���න ය�න ෙදනවද �යලා. 

මං ��වා අ�වා�යෙය�ම ය�න ෙදනවා, 

අ��� ��ස� ෙවනක� ඉ�න ඕන� නෑ 

ඊට ක��ම ය�න ෙදනවා �යලා. එතෙකාට 

නතා� �ෙ� �ණ ල�සන �නාව�� මල� 

වෙ� ��ණා. 

ද�ෙවා �ක �ක ෙලා� ෙව�� එයාලා 

සමවයෙ� ��� ���ෙයා එ�ක 

ගැවෙස�න, �ත්රපට බල�න ය�න, 

�ං� සවා� ය�න ආස�. ලංකාෙ� ගෑ� 

ද�ෙව�ට ෙගාඩ� ෙවලාවට ෙ� �දහස 

ලැෙබනවා අ��. ලැෙබන අය� ඉ�නවා. 

හැබැ� වැ��රම ඉ�ෙ� එෙහම අව�ථාව� 

ෙනාලැ�ණ අය. ෙදම��ෙයා ද�ව�ව 

ඕනවට වඩා ආර�ෂා කර�න �යාම තම� 

එෙහම ෙව�ෙ�. යා�ෙව�ෙ� ෙගදර ය�න, 

යා�ෙවා එ�ක ඇ���න ය�න, ෙකා��ම 

��ෙවා� ඉ�ෙකාෙල� යන �ෙනාද චා�කාව 

ය�නව� ඉඩ ෙනාෙදන ෙදම��ෙයා අ� 

අතර ඕනතර� ඉ�නවා. ඒෙක� ද�වෙ� 

ළමා කාලයට කර�ෙ� ෙලා� අසාධාරණය� 

�යලා ඒ ෙමාෙහාෙ� ෙදම��ය�ට 

ෙ�ෙර�ෙ� නෑ. ද�වට ඒ වයෙස� ඒ 

අ�දැ�ම ලැෙබ�න ඕෙ� �යන ෙ� 

ෙදම��ෙයා ෙ���ග�නෙකාට සමහර�ට 

ප්රමාද වැ��.

ෙහාඳ අ�මා ෙකෙන�, තා�තා ෙකෙන� 

ෙවනවා �ය�ෙ� ද�ව�ෙ� ස�ට නැ� 

කරලා �ලා ද�ව�ව ආර�ෂා කරන එක 

ෙනෙව�. ද�ව�ට �� වයෙස� ඒ අ�දැ�ම 

ලබ�න �ලා ඒ අ�දැ�� ලබාග��� කළ�� 

ෙ� වෙ�ම ෙනාකළ �� ෙ� ගැන ආදෙර� 

�යාෙදන එක� ෙදම��ය�ෙ� ��කම 

ෙව�න ඕන. �ෙ�ෂෙය�ම අ�මා ෙකෙන� 

සහ �ෙව� අතර ල�සන ස�බ�ධය� 

ෙගාඩනැෙග�ෙ� වෙ�ම තම�ව ��වාස 

කරනවා �යලා ද�වට දැෙන�ෙ� ඊට 

ප�ෙස�. 

ද�ෙව�ෙ� වැ��දක� ‘අ� ඔෙහාම 

නෑ. අෙ� කාෙ� අ� ඔෙහාම ෙ�ව� කෙ� 

නෑ’ �යලා ද�ව�ට ගහන එක බ�න එක 

කව�ව� කර�න නරක�. අ� එෙහම තරව� 

කළා �යලා ද�වා වැර� ෙනාකර ඉ�ෙ� නෑ. 

අ�ට ෙනාදැෙන�න ෙහාෙර� කරන ��ය� 

ෙහායාග�න එක �තර� ෙව�ෙ�. මං මෙ� 

අ�දැ�ම� �ය�න�ෙකා.

එතෙකාට මං සාමා� ෙපළ කරන කාෙ�. 

ඒ දව�වල ‘ට�ටැ��’ �යන �ත්රපටය 

ෙකාළඹ �නමාහලක ෙප��වා. අෙ� යා�ෙවා 

අටෙදනාම ඒක බල�න ය�න කතා �ණා 

ෙසන�රා� දවසක. මට� ඉ�� හ� ආස� 

යා�ෙවා එ�ක එෙහම ගමන� ය�න. ඉ�� 

මං ඕක මෙ� අ�මාට ��ව ගම� එකපාරට 

ඇඟට කඩ� පැ�නා. ඒ �තර� ෙනෙව� 

තා�තාට� ��වා. ‘ලැ�ජ නැ�ද ඔෙහාම 

ෙ�ව� අහ�න’ �යලා මට ෙහාඳටම බැ�න� 

එ�ක. මං අද� ඒක මත� ෙව�� ක�පනා 

කරනවා �ත්රපටය� බල�න යා�ෙවා එ�ක 

ය�න අහ� එෙ� ��� වැ��ද ෙමාක�ද 

�යලා. හැබැ� ඒ මතකය �සා උස� ෙපළ 

ප��වලට ආවට ප�ෙ� යා�ෙවා� එ�ක 

ෙකාෙ�හ� ය�න ඕන �ණාම මම ෙගද�� 

අහ�න �ෙ� නෑ. 

ඉ�ෙකාෙල� �� එක� ය��� මට ෙගාඩ� 

ෙවලාවට ඒ අව�ථාව ලැ�ෙ� නෑ. ඉ�� මට 

�තරම දැ�ෙ� අ�මා මාව ��වාස කර�ෙ� 

නෑ �යන හැ�ම. ද�ෙව�ෙග �තට ඒක 

ෙලා� ෙ�දනාව�.  

මට දැ�ණ ඒ හැ�ම මෙ� ද�ව�ට 

දැෙන�න ෙනා� ඉ�න� මට ඕන. ඒ �සා 

අදට� එයාලා එ�යට ��� යා�ෙවා එ�ක 

ෙස�ල� කර�නද අහ��, ෙගදරට යා�ෙවා 

එ�ක ඇ�� ෙස�ල� කර�� මං ඒවාට එපා 

�ය�ෙන නෑ. ඒවා වැර� ෙනෙව�, එයාලෙ� 

වයෙ� ���න ඕන ෙ�ව�.

දැ� ද�ෙවා ෙගාඩා� තා�ෂණය එ�ක 

��ෙවන �සා ඒ ගැන අ� දැ�ව� ෙවන 

එක වෙ�ම එයාලා දැ�ව� කරන එක� 

ෙව�නම ඕන ෙදය�. ෙමාබ�� ෙෆා�, ටැ� 

එෙහම ද�ව�ට ��� කර�න එපා �යලා 

ක��හ� �ය� ප�යට ඒවා ද�ව�ෙග� 

ඈ� කර�න ඕන නෑ. ඒ ගැන ෙහායලා 

බලලා අ�� දැ�ව� ෙවලා ද�වට හා�ය� 

නැ�ත� පා���යට ��නාට කම� නෑ �යන 

එක� මෙ� අදහස. උ�හරණය� ��යට 

ඉ�ට�ෙන� �ඩා ග�ෙතා� ඒවාට �ය�ත 

ෙවලාව� ෙද�න ඕන. දවසකට පැය� 

ෙහා පැය එකහමාර� �තර� ඒ ෙව�ෙව� 

අව�ථාව ��නාම ද�ව�ට දැෙනනවා අ� 

එයාලා ගැන �තනවා සහ ෙහායනවා බලනවා 

�යලා.

අෙ� ළමා කාලය එ�ක අෙ� ද�ව�ෙ� 

ළමා කාලය සංස�දනය කර�න යන එෙක� 

ද�ව�ටව� ෙදමා�ය�ටව� �ෙ�ෂ 

ෙහාඳ� ෙවනවා �යලා මටන� �ෙත�ෙ� 

නෑ. ෙමාකද අෙ� ද�ව�ට ලැ�ලා �යන 

ෙ� �ගය හ� ෙවන�. තා�ෂ�ක වශෙය� 

ග�ත� හැමෙ�ම අෙ� කාෙලට වඩා ����. 

ඉ�� ඒ �සා අෙ� කාෙ� ඕවා ��ලා ෙනෙව� 

අ� හැ�ෙ� �යලා ද�ව� ඒ ෙ�ව�ව�� 

ඈ�කරන එක ඒ තර� ෙහාඳ ෙදය� 

ෙනෙව�.

��� ද�ෙව�ට වෙ�ම ගෑ� ද�ෙව�ට� 

ඔ�� යා �� �මාව ගැන �යලා �ලා 

ඊටප�ෙ� �දහස ෙද�න. ගහනවට බ�නවට 

වඩා ආදෙර� ද�ව�ට ෙ�ව� �යලා ෙද�න 

ෙ���. ගහලා, බැනලා හදන ද�ෙව�ට 

වඩා ආදරය� එ�ක හැෙදන ද�වා ෙවන�. 

තරව� ��� මැ�ෙ� හැෙදන ද�ෙව� වැර� 

ෙනාකර�ෙ� බයට. ඒ� අව�ථාව� ලැ�ණ 

ගම� එපා �යන ෙ� කර�න එයා උ�සාහ 

කරනවා. 

ද�ෙවා ෙව�ෙව� අ� හැමෙ�ම කළාට 

එයාලෙ� �දහස අ� කැමැ� ��යට �මා 

කර�න අ�ට අ��ය� නෑ. ෙහාඳ අ�මා 

ෙකෙන� ෙව�න න� ද�වාෙ� පැ�ෙත� 

හැමෙවෙ�ම �ත�න. එෙහම නැ� �ෙණා� 

අ� එයාලෙ�ම ෙහාඳට �යලා �තලා කරන 

�යන ෙ�ව� සමහර�ට එයාලෙ� ��ත 

කාෙලටම මතක ��න ෙ�දනාව� ෙව�න� 

��ව�. 

��� ළමෙය� වෙ�ම ගෑ� ළමෙය�ට� 

ත�යම ෙ�ව� කර�න උග�න�න. �ං� 

කාෙ� ඉඳ� මං එයාෙ� ප�ෙස�ම� 

�යනවට වඩා, එයා හැමෙ�ම ත�යම කළා, 

මං එයාට ඒවාට මගෙප��වා �යන අ�මා 

ෙකෙන� ෙව�න උ�සාහ කර�න. ද�ෙව� 

�වා�න ෙව�ෙ� එතෙකාට.

අ� ද�ෙවා ඇෙ� �ෙ� �ය� හද�. 

ඒ�, එයාලට �වා�න ෙව�න ඕන තැන� 

ෙදම��ෙයා ��යට අ� ��ප�ෙස� ඉඳ� 

ෙද�න ��ව� උප�ම සහෙයාගය ෙද�. 

එතෙකාට අ� නැ� කාෙලක� එයාලා අ� 

ගැන ආඩ�බෙර� කතා කරා�. 

හ�� මනෙ��ද්ර

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

�සා ස�� ෙව�නට කාරණා �යය� ඇත�, ප�තැෙව�නට ඇ� එ� කාරණාව� ෙහා �� කරෙගන අ� 
කර�ෙ� �ය�ල අ�� කරගැ�ම�.සැ�යා දහ� සහ ද�ෙවා �ෙදනා සමඟ ජපානෙ� �ව�වන හ�� 

මනෙ��ද්ර ඇෙ� ��ත අ�දැ�� ඇ��� අ�ට �යාෙද�ෙ� �ෙ�ෂෙය�ම ‘ප�ල’ නමැ� ස�බ�ධතාවයට 
��ක�වය �ම සහ එය �කගැ�ෙ� ඇ� වැදග�කම�. එෙම�ම ඕනෑම ෙහාඳ ෙහා නරක ���මකටම ප� 
ස�ට �ය හැ� කාරණා පමණ� ��තයට එ� කරගැ�ෙම�, බලා ��ය� ප�� ��තය ස��� �� ඉ�� 

යන අ�� ඇය �ය�ෙ� ස��� ��තය දරණ ඇෙ� �වන අ�දැ�� ස��ය ��කරෙගනය.

අ�ට ����� �� 
��ෙණ නෑ �යලා 
ද�ෙවා� ඇෙ� �ලා 
නාව�න ඕනද?

ඉ�� මං ඕක මෙ� අ�මාට 
��ව ගම� එකපාරට ඇඟට 

කඩ� පැ�නා. ඒ �තර� 
ෙනෙව� තා�තාට� ��වා. 
‘ලැ�ජ නැ�ද ඔෙහාම ෙ�ව� 
අහ�න’ �යලා මට ෙහාඳටම 
බැ�න� එ�ක. මං අද� ඒක 
මත� ෙව�� ක�පනා කරනවා 

මං එ� අහ� එෙ� ��� 
වැ��ද ෙමාක�ද �යලා

ish¨u udkisl frda.j,g ,lajQjka iy jeäysá mqoa.,hka i|yd
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කංසා අපනයන ෙබාගය� ෙලස වගා ��මට 
��මය අ�මැ�ය ලබාගැ�ෙ� ෙයාජනාව� �ට 
�ක කලකට උඩ� පා��ෙ���වට ඉ��ප� �ය. 
ඊට ��ක�වය ග�ෙ� (එවකට) පා��ෙ��� 
ම��� ඩයනා ගමෙ� ය. න�� එවර ඊට යහප� 
ප්ර�චාරය� ෙනාලැ�� �සා ප��ය� නැවත 
වර� ඇය එම ෙයාජනාවම පා��ෙ���වට 
ඉ��ප� කළාය. ඇය පවස�ෙ� ඒ හරහා රටට 
ෙහාඳ �ෙ�ශ ��යම� ෙගන ආ හැ� බව�. 
එෙ�ම ග�කා වෘ��ය ��ගත කළෙහා� 
එය ෙයා� බවද ඇය පවස��ය. ඉ�� ෙ� 
සංවාද සටහන ෙගාඩනැෙග�ෙ� එව� 
අ�ෙයාගා�මක ෙයාජනා ෙදක� 
ඉ��ප� කළ ඇය සමඟ කළ 
කතාබහ� ඇ���.

ප��ය� ඔබ සංචාරක 
රා� අමා� �රෙ� 
���� ��නා. ඒක අ�� 
ආ��ෙ� අ�� වග�ම�. 
ඉ�� පට�ග�න �තාෙගන 
ඉ�ෙ� ෙකාතැ��ද?

ෙ� ෙවලාෙ� අෙ� රට 

�ෙය�ෙ� ෙලා� ප්ර�නයක. ඒක 

�සා රටට ෙවන� තර� සංචාරකෙයා 

එ�ෙ� නෑ. ���ම ඔ��ට අෙ� රටට එ�න 

��ව� වාතාවරණය� ��මාණය කර�න ඕන. 

ඔබ �ට� ජනා�ප� ෙගාඨාභය රාජප�ෂෙ� 
කාෙ� කංසා අපනයන ෙබාගය� ෙලස 
වගා��මට අ�මැ�ය ලබාගැ�ෙ� ෙයාජනාව� 
පා��ෙ���වට ඉ��ප� කළා. එ� ඒ 
ෙයාජනාවට ෙමාකද �ෙ�?

එ� මං ෙගනා� ඒ ෙයාජනාව ක��� 

හ�යට ෙ���ග�ෙ� නෑ. කංසා �ය�ෙ� 

ෙසාබාදහම අපට ��� ව�නා ස�පත�. ඒක 

��ගත කරලා වගා කරලා �ටරට යවන තැනට 

ප�කරලා ��ණා න� අද අෙ� රටට ෙමෙහම 

ෙව�ෙන නෑ. 

ඒ� ප��ය� ඔබ ව�ම� ජනා�ප� ර�� 
�ක්රම�ංහ මහතාට ආෙයම� ඒ ෙයාජනාවම 
ඉ��ප� කළ බව� පැව�වා. ෙ� සැෙ�ව� ඔෙ� 
ඉ��ම ගැන සලකලා බල�ද?

ර�� �ක්රම�ංහ ජනා�ප��මාට ඒ ගැන 

ඉතා ෙහාඳ අවෙබාධය� �ෙයනවා. ඒ �සා 

අ�වා�යෙය�ම එ� ��මය පැ�ත බලලා 

රටට හා�ය� ෙනාෙවන 

��යට ��ගත කර�න වැඩ 

කර� �යලා බලාෙපාෙරා�� 

ෙවනවා.

ඔබ ඒ ෙයාජනාව ෙගනා� 
අව�ථා ෙදෙ��ම පැහැ��ව 
��වා කංසා අපනයන ෙබාගය� 
ෙලස වගා ��ෙම� රටට 
ෙහාඳ �ෙ�ශ ��යම� ෙ��න 
��ව�, රෙ� වැ�� ආ��කය 
ෙගාඩග�න ��ව� �යලා. ෙ� 
ඔබ ��වාස කරන ෙදය�ද? 

නැ�න� පදනම� ඇ�ව 
�යන කතාව�ද?

මං පදනම� 

ඇ�ව� එෙහම 

��ෙ�. ��මය අ�මැ�ය 

ලැ�ෙණා� ෙ� රට ෙගාඩඅර� 

ෙප�න�න මට ��ව�. ඇ�තටම 

අ� ෙමෙහම ෙවන රටව�ව�� 

�ඟාක�න ඕන නෑ. කංසා �ය�ෙ� 

අෙ� රෙ� �ෙයන ව�නා ස�පත�. 

දැ�ව� ඒෙක� ප්රෙයාජන ග�න ඕන. ඒ 

ෙනාග�ත එෙ� පාපය තම� අ� හැෙමාටම 

දැ� ෙගව�න ෙවලා �ෙය�ෙ�.

එෙහන� ඇ� ඔෙ� ෙයාජනාවට ව�නාකම� 
ෙද�න ෙ� තර� ප්රමාද ෙව�ෙ�? ඒ ෙයාජනාව 
�යා�මක කරලා රෙ� ආ��කය ෙගාඩග�න 
��ව� ෙ�ද?

කංසා �ය�ෙ� ම�ද්ර�ය� �යන 

තැන� රෙ� ෙබාෙහා ��ස� ඉ�ෙ�. 

මෙ� ෙයාජනාවට අ�ෙයාගය �ෙය�ෙ� 

එතැන. කංසා ම�ද්ර�ය� ෙනෙව� �ය�න 

බෑ. ෙමාකද ඒ �ළ ම�ෙවන ෙකාටස� 

�ෙයනවා. ඒ� කංසා අ��� �ය� ��ෙ� 

ඖෂධය� ��යට පා��� කරනවද �ය�න. 

ඒක ම�ෙව�න ග�න� ��ව�. එෙහම 

ෙනාග�න� ��ව�. ��ය� ග�නෙකා. 

ඒෙක� එළව�, පා� කප�න� ��ව� 

ම��සෙය�ෙ� ෙබ�ල� කප�න� ��ව�. 

හැමෙ�ම එෙහම�. වැ��ර බ� කෑෙවා� 

��මත�ෙ�. වැ��ර �� කෑෙවා� 

ම�ෙවනවා. අ��, ෙකාෙ��, ෙහෙරා�� 

ගහලා ත�ණ ළම� ���ෙව� දඟලනවා. 

�� �ෂණ කරනවා. ගෑ�ෙය�ට පාෙ� ය�න 

බෑ. හැබැ� කංසා ��� ��ෙහ� මරලා 

�රෙගදරක ඉ�න ෙකෙන� ෙප�න�න. 

ෙ� අතෙ� අ� දැ�කා ග�කා වෘ��ය 
��ගත කෙළා� ඒක ය��� �යාමනය� යටතට 
ගත හැ�� �යලා 
ඔබ �යනවා?

ඇ�තටම 

ග�කා වෘ��ය 

��ගත 

කෙළා� ය��� 

�යාමනය� 

යටතට ග�න 

��ව�. ෙමාකද 

දැනට ඒ 

වෘ��ෙ� ෙයෙදන 

අය ෙසෟ� අ�� 

ෙහාඳ ම�ටමක 

නෑ. ෙගාඩා� අයට 

��ධ ෙලඩෙරාග 

�ෙයනවා. ඒ� 

ඒක �යාමනය 

කෙළා� ඒ 

අයට ෙසෟ� 

ස�ප�නව 

ෙලඩෙරාගව�� 

ෙතාරෙවලා 

ඒ වෘ��ෙ� 

ෙයෙද�න 

��ව�. ��ගත 

ෙනාකළ� මං �තනවා 

ග�කා වෘ��ය 

ෙ�වාව�. ඒක රෙ� 

පැර�ම වෘ��ය�. 

අපට ඒක නව�ත�න 

බෑ. එෙහන� ඒ කාෙ� 

�� හා���ව�ට� 

��ණා ඒක නව�ත�න. 

ඒ �සා ය��� ෙකෙන� 

ඒ වෘ��යට එනවා න� 

�යාමනය� යටෙ� ඒක 

කරෙගන ය�න ඉඩ� 

හදලා ෙද�න ඕන.

ඊට වැ�ය ෙහාඳ 
නැ�ද ග�කා 
වෘ��ෙ� ෙය�ලා ඉ�න 

කා�තාෙවා එතැ�� ගලවලා �වයං ��යාව� 
වෙ� වෘ��යකට ෙයා�කර�න ෙයාජනාව� 
ෙගනාෙවා�?

ඒක ඉතාම� ෙහාඳ ෙදය�. ��ම 

කා�තාව� ග�කා වෘ��ෙ� 

ෙයෙදනවට කා�තාව� ��යට 

මං ෙපෟ�ග�කව කැම�� නෑ. 

ඔ��ව �වයං ��යා වෙ� 

ෙ�ව�වලට ෙයා�කර�න 

�ෙයනවා න� ෙහාඳ�. ඒ� 

ඒක කර�න ෙ�� නෑ.

අවසාන වශෙය� �ය�න 
අ�� ජනා�ප��මා එ�ක 
ඔබ ඇ�� ��සට ආෙයම� 
ෙ� රට ��� තැනට ෙ��න 
��ව� �යලා ��වාස 
කරනවද?

ර�� �ක්රම�ංහ 

ජනා�ප��මා ෙබ�ල 

��ෙ� �වන ෙකා��යකට. 

ඒක තම� ඇ�ත. ඒ �සා 

එ�මාට ෙ� ෙවලාෙ� අ� 

හැෙමාම සහාය ෙද�න 

ඕෙ�. එෙහම කෙළා� 

ආෙයම� ෙ� රට ��� 

තැනට ෙ��න ��ව� 

�යලා මං ��වාස කරනවා.

භා�ය ෙව�ව�ධන

ඇමැ�� ඩයනා ගමෙ�අ��, 
ෙකාෙ��, 

ෙහෙරා�� ගහලා 
ත�ණ ළම� ���ෙව� 
දඟලනවා. �� �ෂණ 

කරනවා. හැබැ� කංසා ��� 
��ෙහ� මරලා �රෙගදරක 

ඉ�න ෙකෙන� 
ෙප�න�න

කංසා වව�න� ඕන 
ග�කා වෘ��ය 

��ගත කර�න� ඕන

මෙනා��ා වෘ��ක�� ��යට 

සාමා�ෙය� අ� ��ධ අ�ෙ�රණ 

වැඩසටහ�වලට සහභා� ෙවනවා. ඔෙහාම 

එ� වැඩසටහනක� මවකෙ� ��කාව 

සහ ප�ෙ� �ද� කළමනාකරණය ගැන 

මම �ක� වැ��ර කතා කළා. වැඩසටහන 

අවසානෙ�� එතැන �� ��සට ඔ��ෙ� 

අදහ� මා� එ�ක ෙබ�ග�න අව�ථාව�� 

��නා. ඒ පාර එතැන �� අ��� පනහක 

�තර කා�තාව� නැ�ටලා මහ හ�ෙය� 

අඬ අඬා කතා කර�න ග�තා.

“කසාඳ බැඳ� � ඉඳලා ෙගදර 
�ද� පාලනය කෙ� මම. �ං�වට 
ඇ�� ��න� එක� පට� 
අර� මහ��ෙය� ඒක සෑෙහන 
තැනකට ෙගනාවා. මට �ෙව� 
ඉ�නවා. �ං� කාෙ� ඉඳලා 
�ව මට වඩා මහ�තයට� 
ආදෙ�. එයාෙ� ෙපෟ�ග�ක 
ෙ�ව� පවා �ය�ෙ� තා�තට 
�තර�. මහ�තය� �වට පණ 
ඇරලා. �වෙ� �ත �ෙද� �යලා 
එයාෙ� වචෙනකට ��� ය�ෙ� නෑ. 
එයාෙ� වරදකට බැ�න� මහ�තයා 
කෑගහ�ෙ� මට. ඉෙගනෙගන ඉවර �ණ 
හැ�ෙ� �ව ��න� එක බාරග�තා. දැ� 
ෙගදර �ද� පාලනය කර�ෙන� එයා. මට ඕන 
කරන ෙදය� ග�න ස�� ඉ�ලග�න� එයාට 
ව��ෙ� නැ� �ක �තර�.”

සභාව මැද ප්ර�න කතා කරන එක 

ඇෙ�  ෙපෟ�ග�ක�වයට ෙහාඳ ම� 

�සා ෙපෟ�ග�කව කතා කර� �යලා මම 

ඇයට ෙයාජනා 

කළා. ��ව� 

වෙ� ප�ෙ� 

දවසක ඇය මාව 

�ණගැ�නා. 

ඇය ��ව ��යට 

ෙගදරට අව� 

බ���� ෙ��න 

ය�ෙ� පවා �ය�ය සහ 

�යා �තර��. ෙ� වයෙ� 

ඉඳලාම �ාපාරය කරෙගන යන 

එක�, �ද� පාලනය ��� ��� ෙවන 

එක� එක අතකට �වෙ� අනාගතයට ෙහාඳ 

බව පැහැ�� කරලා ඒ ෙමාෙහාෙ� මම 

ඇෙ� �ත හැ�වා. මව� ��යට ඇය ඒ 

ගැන  සෑෙහන ස�� �ණා.

“�ව ඉ�� අ�මට වඩා උග�ෙ�. ඒ �ස� 

එයාට �ද� පාලෙ� බාර 
��ෙ�.”

ෙ� කා�තාවෙ� 

සැ�ය� එ�ක කතා 

කර�� ඔ� ��ෙ� 

එෙහම. හැබැ� ක�� 

කාරණා ෙ��� කළහම  

කරලා �ෙයන වරෙ� 

බැ���කම ඔ� 

ෙ���ග�තා. ෙ� 

�ය�යව උපෙ�ශනයට 

ස�බ�ධ කරග�න 

උ�සාහ කළ� ඇය ඒකට 

කැමැ� �ෙ� නැහැ. 

ද�ව�ට ��තැන �ලා 

�වාහක ��ඳ, සැ�යා 

ෙකා� කරන ෙ� වෙ� උද�ය ඕනතර� 

ඉ�නවා. ��වාස කර�න සැ�යෙ� සහ 

�ය�යෙ� ස�පතාවය ගැන සැක කරලා 

ප්ර�න ඇ� කරග�� කා�තාව� පවා මට 

�ණගැ�ලා �ෙයනවා.

මෙනා��ාෙ� ඊ�ප� සං��ණය සහ 

ඉෙල�ට්රා සං��ණය �යලා �ාය� ෙදක� 

�ෙයනවා. අ��� �න� හය� අතර ��� 

ද�ව� මවට ස�ප ෙවනවා. ඒ වෙ�ම 

ගැහැ� ද�ව� �යාට ස�ප ෙවනවා �යන 

එක� ඒ �ාය�ෙග� �යැෙව�ෙ�. 

���ධ �ං�ක වැ���යා ගැන ඇ� 

කරග�න ආදරය �සා ද�ව� තම�ෙ� 

සමාන �ං�ක වැ���යා ගැන තරහ�, 

ඊ��ාව� ඇ� කරග�න ��ව�. අ��� 

හය හත ප��ණාට ප�ෙ� අ�මා �ය�ෙ� 

තා�තාෙ� සහක� �යන එක ද�වා 

ෙ���ග�නවා. ඊටප�ෙ� අර ආක�ෂණය 

නැ�ෙවලා යනවා. ෙගාඩ� උද�ය අ�මා 

තා�තා වෙ� සහක�ව� ෙහාය�න ෙ�� 

ෙව�ෙන� ෙ� කාරණාව.

ද�ව� ඉ�සරහා ර�� කර�න 

එපා �ය�න එක  ෙ��ව� තම� ඔය 

ආක�ෂණය. අ�ම� තා�ත� �ව ඉ�සරහා 

ර�� කර�� තා�තා අ�මට කැම� නැහැ 

�යලා �වට අදහස� ය�න ��ව�. 

එතෙකාට ඔ�� සහක�ව� බව ද�වට 

ෙ���ග�න අමා��. අ�මා තා�තා 

�තරම ආදෙර� ඉ�නවා න� ඔ�ෙනා�� 

සහක�ව� බව ද�ව� ෙ��ෙය�ම 

වටහාග�නවා.

එෙහම නැ�ව තා�තා �ණ� ��� 

�ගටම අ�මව පහ� කරලා ද�වා 

�යන �යන ෙ� කර�න �ෙයා� ඇය 

මවව ෙනාසළකාහ�න එක ��ත කාෙලම 

���දකට �යාග�නවා. �යා සහ ��� 

ද�ව� ස�බ�ෙධ�� ෙ� කාරණාව 

ෙමෙහමම�.

සහක� ෙදවැ� කරලා ද�ව�ට 

අනව� ��හට බැෙඳ�න යන එක �වාහ 

��ෙ�ට වෙ�ම ද�ව�ෙ� අනාගතයට� 

බලපානවා. ප�ලක ද�වෙ� තැන ෙමාක�ද, 

ෙදමා�ය�ෙ� තැන ෙමාක�ද �යන එක 

ෙද�නා ෙදමහ�ෙලා ෙ���ග�න ඕෙ�. 

නැ�ත� ද�ව� දවසක ඔ��ෙ� �වාහය 

�ළ� ත� ආ�ප�ය ප�රව�න�, 

සහක�වාව ෙනාසලකාහ��න� උ�සාහ 

කරනවා. ප�ල ඇ�ෙ� ද�ව� සහ 

සහක�වා �යන ස�බ�ධතා සමබර 

කරග�න තරමට �වාහය� සා�ථක 

කරග�න පහ��. අ�ක ��ෙ� අවසාන 

��ම යන ෙමාෙහාත ෙවනක� එකට ඉ�ෙ� 

තම�ෙ� ආදර�ය සැ�යා, ��ඳ �තර� 

�යන එක මතක �යාග�න �යන එක� 

මත� කර�න ඕෙ�.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

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

��වාස 
කර�න සැ�යෙ� 

සහ �ය�යෙ� 
ස�පතාවය ගැන 

සැක කරලා ප්ර�න ඇ� 
කරග�� කා�තාව� 
පවා මට �ණගැ�ලා 

�ෙයනවා

මහ��� පණ ෙද�න ඕෙ� 
ෙනානාටද? �වටද?
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තම�ට ෙකාතර� ව�නා ෙදය� �ව, තව� 

ෙකෙන�ෙ� ස�ට ෙව�ෙව� ප��ාග 

කර�නට �ෙත�ෙ� �ත ල�සන � �ටය.

එව� ල�සන �� ඇ��ය� ��ස� ��� 

��කළ අ��ව ප��ාගය� ��බඳව අපට 

ප��ය�ක අස�නට ලැ��. 156 වන ෙපා�� 

�නයට සමගා�ව ෙ�වැ�ව�ත ෙපා��ෙ� 

�ලධා��ය� එ�ව සං�ධානය කර �� 

එම අව�ථාව එෙත� ෙමෙත� ෙපා�� 

�ථානය� ��� සං�ධානය ෙනාකළ ��ෙ� 

වැඩසටහන�.

“ෙ� වැඩසටහන සං�ධානය කර�න �ත��ම 
මම මෙ� මහ�තයට ��වා මට �සෙක� ද� 
ෙද�න අදහස� �ෙයනවා �යලා. එයා �නාෙවලා 
��ෙ�, ‘අෙ� ඒක ෙහාඳ ෙදය�, ඔයා ඒක 
කර�න’ �යල�.”

ඒ ෙ�වැ�ව�ත ෙපා��ෙ� ප්රජා ෙපා�� 

ස�බ��කාරක �ලධා��, කා�තා ෙපා�� 

සැරය� ප්ර�ලාෙ� (2759) හඬ�. �ඩාකල 

�ටම ආගමට දහමට ෙබෙහ�� ලැ�ව කට�� 

කළ ඇයට මහණද� ��මට �� පහළ �ෙ� 

�ඩා �ෙ���. එෙහ� ඊට ෙදමා�ය අවසරය 

ෙනාලැ�� තැන ඉෙග�ම අවස� කර ෙපා�� 

ෙ�වයට එ��ව�, ඇයෙ� දැහැ� ���� 

ෙවන� �ෙ� නැත.

ඒ අ�ව ඇය තම� හා එකම ෙ�වා �ථානෙ� 

රාජකා� කරන කා�තා ෙපා�� සැරය� ගයා� 

(3386), ෙකා�තාප� ���� (11894), ල��� 

(11395), අ�රාධා (12889) හා එ�ව ෙ� ෙක� 

ද��ෙ� අදහස �යාවට නංව�නට කට�� 

��න� කළාය. ඒ අෙන�� �ලධා��ය�ද ප්රජා 

ස�කාරවලට කැමැ�ත� දැ�� �සාය.

“ෙපා�� �නයට ලංකාව �රා ��ධ වැඩසටහ� 
�යා�මක ෙවනවා. එතැන� මට අදහස� 
ආවා මහරගම අෙ��ෂා ෙරාහෙ� ප්ර�කාර 
ලබන ෙරා�� ෙව�ෙව� �සෙක� ප��ාග 
කර�න. ඇ�තටම එතැන යහප� ����ල� 
වෙ�ම �� ����ල�� ��ණා. ��කා 
ෙරාගයට ෙගා���ණ අය ඒ ග�න ඖෂධ �සා 
�සෙක� හැෙලනවා. එයාලා ෙව�ෙව� ෙ� 
වෙ� ප��ාගය� කර� �යන කාරණය මම 
���ය�ට ��වට ප�ෙ� ඔ�� ඊට කැම� �ණා. 
ෙ�වැ�ව�ත ෙපා��ෙ� �ථානා�ප� ප්රධාන 
ෙපා�� ප��ෂක අ�ර �ශා�ත මහ�තයට 
කාරණය �යලා ඒ අ�මැ�ය වෙ�ම ආ��වාදය 
ලැ�ණට ප�ෙ� අ� ෙ� කට��ත සං�ධානය 
කළා.”

�ල� ඊට ප්රචාරය� ලබා ෙද�නට ඔ�� 

අදහ� කෙ� නැත. ��පෙදෙන� එ�ෙකාට 

ග��� �තට ආ යහප� ����ල �යා�මක 

��ෙ� අෙ��ෂාව �ය�ෙදනා �ළ ෙනාඅ�ව 

���.

“��පෙදෙන� �යලා ��ව� ය� ��සකෙ� 
�යක�වය �ට ලබාග�න ඕනකම ��ණා. 
ඒක කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක ඊළඟට 

ගැට�ව� �ණා. ඒ� අ� වැඩට එන බ� එෙ� 
ෙකා�ෙ��තර ල�� අ�ය�, ආගම දහමට 
ලැ�ව කට�� කරන ෙකෙන�. ඔ�ට කාරණය 
��වම ඔ� අෙ� ෙපා�� බල ප්රෙ�ශෙ� 
ෙබාෙහාෙදෙන� දැ�ව� කරලා ��ණා. අ�� 
ද�න �යන අයට ��වා. ප��ය දහවැ�� 
උදෑසන ඒ අ�ව අ� �ය�ල ��න�� බලා 
��යා.”

ඒ උදෑසන ප්ර�ලා ඇ�� ��සට දැකග�නට 

ලැ�ෙ� ඔ�� බලාෙපාෙරා�� �වාට වඩා 

කා�තාව� ��ස� ෙපා�� �ථානය ෙවත 

පැ�ෙණන අ���. ෙවන�ට ෙකෙහව� 

පටලවාෙගන ෙපා�� ෙපාෙ� පැ���ල� 

�ය�නට එන ෙකෙන�, ෙද�ෙන�ට වඩා 

�සෙ� ප��ාගයට පැ�� ෙ� ��ස ෙදස 

ෙපා��ය බැ�ෙ�ද පහ� හැ�ම��.

ෙමම ක�ත�ය සා�ථක කරගැ�මට 

�පලාව� ආයතන ෙදකක ��කා��ය� 

වන අ�රාධාෙ��, සඳමා�ෙ�� ව�නා සහාය 

ලැ��. එ�� �සෙක� ද� ෙද�නට ෙද�ය 

ප�ෙදෙන� ෙතාරාගැ�ම ���ෙ� ඔ��ෙ� 

අ��ෂණෙය�.

“පාස� යන වයෙ� �ව�� ��පෙදෙන�� 
ෙ� ��ස අතෙ� ��යා. ඒ තම�ෙ� 

ෙදමා�ය�ෙ� අවසරය ඇ�ව�. එතැන� �ය�ව 
��� ෙකා�ඩ තම� අ� ෙතාරාග�ෙ�. එක 
�ය�ය� ෙහාඳෙටාම ෙපා�ෙත� ගාල� ඇ�� 
��ෙ�. අ� ඒ ද�වට ��වා ‘�ෙ� ඔයාෙ� 
ෙකා�ෙ� ෙත� ගාලා �සා ද� ෙද�න බෑ’ �යලා. 
ඒ �වෙ� අෙ��ෂාව එයාෙ� ඇ�වල ��ණා. 
ඇය ෙගදර ��� ෂැ�� �ලා ෙකා�ෙ� ෙහාදලා 
ෙ�ළෙගන ඇ�� ෙකාෙහාමහ� ෙ� ��කමට 
�යක �ණා. ඒ වෙ� උන��ව�, කැමැ�ත� 
�ෙයන ��ස� තම� ඇ�� ��ෙ�. තව �ෙව� 
��යා එයා �� කල� ��ෙ� අස�ෙප� ඉ�න 
ෙකෙන�. ඇයෙග� ෙමම ප��ාගයට ��මාකාර 
කැමැ�ත� ��ෙ�. ෙම�� අ�යකට වඩා �� 
ෙකා�ඩ තම� අ� භාරග�ෙ�.”

ෙම�� ෙපා��ෙ� රාජකා� කළ ප්ර�ලා 

ඇ�� ප�ෙදනා� ෙනාම��ව තම ෙ�ශ 

කලාපය� ද� �� ��සට අය�ය.

“ෙ� ස�කා�යයට එ��� අය අෙ��ෂා 
ෙරාහලට ප��ාග කර�න ��ය� පහෙළා� 
දහසක �දල�ද එක� කළා. ඇ�තටම ඒ හැ�ම 
වචනව�� ��තර කර�න බැහැ. ෙ� වෙ� 
��ක�වලට තව තව� �යක ෙව�න මෙ� 
අදහස� �ෙයනවා. ඒ වෙ�ම දවසක මහණ ෙවන 
����ල� තවම �ෙත� අ��ෙවලා නැහැ.”

ප්ර�ලා එෙ� �ය�� ෙමම �� ����ල හා 

එ�� ෙ�ශ කලාපය ප��ාග කළ ෙපා�� 

ෙකා�තාප� ගයා� (3386) ෙමෙ� �වාය.

“මම ෙකා�ෙ� ද� ෙදනවා ��වම මහ�තයා 
��ෙ� මෙ� ෙකා�ඩය වැ�ය �ග නැ� �සා එපා 
�යල�. ඒ� මෙ� ආසාවට මම ෙකා�ෙ� ද� 
��නා. හවස ෙගදර ය�� �ෙ� ෙපා� ච�තය� 
��ණා එයා බ�ද �යලා. ඒ� මහ�තයා ��� 
��ෙ� නෑ.”

ඇය �ය�� තවම ෙප�ව�ය� වන 

ෙපා�� ෙකා�තාප� අ�රාධා, ���� හා 

ල���ටද තම ෙප�ව��ෙග� �ෙරාධය� 

එ�ල ෙනා�ෙ� කාෙ�� ෙහාඳටය. �ෙරාධය 

ෙව�වට ඒ ����ල ඔ�� ���ද අගය කර 

���. ඒ ලැ�� මාන�ක ස�ට ගැන �ය�නට 

ෙ� උ�� �යාවට �යක � අයට වද� නැ� 

තර�ය.

ඒ වාෙ�ම ෙපා�� �ථානය� �ළ 

ෙමවැ�න� ��� පළ� අව�ථාව ෙමය බවද 

�යැෙ�. ඒ වාෙ�ම ෙමතර� ��ස� �සෙ� 

ද��මට එ��මද �ෙ�ෂය�. ෙමෙ� ලබාග� 

�සෙක� හා �� ප��ාගය මහරගම 

‘නැණපහන’ පදනම හරහා අෙ��ෂා ෙරාහලට 

ප��ාග ��මට �ය�තය.

ෙමව� �� කට�� වාෙ�ම සමාජ 

ස�කාරක කට��  ෙව�ෙව� හැ� පමණ 

�යක�මට ෙමම ෙපා�� �ය�ය� ෙහට 

�නෙ�ද ��න�ය.

ෙ�ම�ත �යනප�රණ

ෙවනදට ෙකෙහව�
පටලවාග�න අය
එ� ෙකෙහව� ද� ෙද�න 

ෙපා��යට ආවා 

හවස ෙකා�ෙ� 
නැ�ව ෙගදර ය�� 

�ෙ� ෙපා� ච�තය� 
��ණා මහ�තයා 

බ�ද �යලා. ඒ� එයා  
��� ��ෙ� නෑ

එක �ෙව� ෙගදර 
��� ෂැ�� �ලා 
ෙකා�ෙ� ෙහාදලා 
ෙ�ළෙගන ඇ�� 
ෙකාෙහාමහ� ෙ� 

��කමට �යක �ණා. 
ඒ වෙ� උන��ව�, 
කැමැ�ත� �ෙයන 
��ස� තම� ඇ�� 

��ෙ�
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“ෙ� ජයග්රහණය ලංකාවට ෙ��න අ� 
ෙගාඩා� කැප��� කළා. අ�ම �තර� 
ඇ�තටම ඒවා ගැන ද�ෙ�. ඒ �සා ජා�ක 
දැ�ප�� ක�ඩායෙ� ��කාව� ��යට ෙ� 
ලබ� ජයග්රහණය ගැන මට ආඩ�බර�.”

ජයග්රහණෙ� ස�ට තවම� නැ��ව 

පව�න ෙමාෙහාතක ෙස�� කතාබහට 

�ල��ෙ� එෙහමය. �ංග���ෙ� 

ස�කාරක�වෙය� පැව� ෙමවර 

තරඟාව�යට ආ�යා� කලාපෙය� රටව� 

11� පමණ සහභා� � ���. ඒ අත�� 

අවස� මහා තරඟයට පැ��ෙ� භා�ය 

උ�� ��ෙ� � ලංකා සහ �ංග��� 

ක�ඩාය� ෙදකට�. ඒ වන�ට� අපරා�ත 

ක�ඩායම� ෙලස� � ලංකා ක�ඩායම 

අවස� වටයට ��ස ��ෙ�. අවසානෙ� 

ල�� 63-53� ෙලස ස�කාරක �ංග��� 

ක�ඩායම පරදවා නැවත� ආ�යා� 

�සලානය �නාග�නට අෙ� ක�ඩායම සම� 

�ය. 

“�ංග��� ක�ඩායම ඇ�තටම ප්රබල�. 
ඔ��ට ස�කාරක�වෙ� වා�ය� උප�ම 
��ණා. ඒ� අ� පළෙව� වටෙ� ඔ��ව 
පරාජය කරල� ��ෙ�. ඒක අ�ට අ��ම 
තරඟයට එනෙකාට ෙලා� මාන�ක සහනය� 
�ණා. ඒ� අ��ම තරඟයට ඔ�� ආෙ� 
ෙහාඳට ��න� ෙවලා. හැබැ� අ�� ��ෙ� 
ෙමාන ��ය�� හ� ෙ� �සලානය �න�න ඕන 
�යන තැන. එෙහම �ත� ���ම ෙව�නැ� 
අ��ෙ�� අ�ට ආ�යා� දැ�ප�� ��ය� 

ෙව�න ��ව� �ණා.”

ආ�යා� දැ�ප�� �සලාන තරඟාව�ය� 

���ම පැවැ��ෙ� 1985 වසෙ�ය. 

ආර�භක වසෙ�� අ��රතාවය �නාග� 

� ලංකා ක�ඩායම එ�� ෙදවසර� ඉ�ම 

�ය තැන ආ�යා� �රය� �ෙ�ය. ඒ ඒ 

අ�ව 1987/1997/2001/2009 සහ 2018 

යන වසරවල� ආ�යා� දැ�ප�� �රය� 

� � ලංකාව 1985/2012/2014 සහ 2016 � 

අ��රය� බවට ප��ය.

“ඇ�තටම ෙ� ජයග්රහණය ��ප�ෙ� 
��කරතා, අ�ෙයාග ෙගාඩ� ��ණා. රෙ� 
���ය නැ� ප්ර�නය පවා අ�ට බලපෑවා. ඒ 
ෙවලාව� මගඇරල� අ� ����� කෙ�. 
ඒ� ක�ඩායෙ� ��කාෙවා හැමතැන�ම 
එකා වෙ� එක��ව ��යා. ෙ� ෙවලාෙ� 
දැ�ප�� ක�ඩායෙ� නා�කා ගයාංජ� 
අමරවංශ, උපනා�කා �ලං� ව���ලක 
වෙ�ම ත�ජ� �ව�ංග� ඇ�� ක�ඩායෙ� 
ෙස� ��කාව�� අ�� එ�ක �ට� �ලධා�� 
හැෙමාම� මත� කර�න ඕන. ඒ වෙ�ම අෙ� 
ජයග්රහණය ෙව�ෙව� බලාෙගන �ට� සම�ත 
� ලාං�ය ජනතාව� ෙගාඩා� ආදෙර� මත� 
කරනවා.”

වසර ෙදකකට වර� පැවැ�ෙවන ආ�යා� 

දැ�ප�� �සලාන තරඟාව� 12� ෙ� වන�ට 

පව�වා �ෙ�. අවස� වරට තරඟාව�ය� 

පැවැ��ෙ� 2018 ය. එවරද �රතාවය 

��ෙ� � ලංකාව�. න�� 2020 පව�ව�නට 

�ය තරඟාව�යට අවාසනාවට ෙම� ෙකා�� 

හර� � �සා එවර තරඟය පැවැ��ෙ� 

නැත. 

“මට ක�ඩායෙ� පැව�ලා �ෙයන වග�ම 
ෙව�ෙ� ‘ෙගා� ඇටෑ�’ (GA) සහ ‘�� ඇටෑ�’ 
(WA). ඒක ෙලා� අ�ෙයාගය�. ෙ�� නෑ. 
න�� හැ� උප�මෙය� �ඩා කරනවා.” 

ඇ�තය. තරඟය ෙකාතර� �ව්ර �වද 

��� ෙමාෙහාතක ඇය ඇ�� ක�ඩායෙ� 

��කාව�ෙ� ���වල අං�මාත්ර ෙහා 

ප�බෑම� අ� ��ෙ� නැත. පට�ග� 

��ෙය� ��ව ඔ�� අවසානය ද�වාම �ඩා 

කෙ� �පවා�� �ර ඉ���ට �ට තරඟය 

නැරඹූ �වහස� � ලාං�ක��ෙ� ෙන�වලට 

ක�� එ� කර��. 

“මෙ� අ�මා ��� අ���. එයා ජා�ක 
ක�ඩායෙ� �ට� ��කාව� වෙ�ම �ට� 
නා�කාව�. ඊටප�ෙ� ජා�ක ක�ඩායෙ� 
���කා��ය �ණා. ඉ�� අ�මා �ස� මට� 
දැ�ප�� �ඩාවට එ�න ��ෙ�. මං ෙකාළඹ 
�ශාඛාවට ඉ�ෙකාෙ� �ෙ�. ඇ�තටම 
��ෙවා� ඉ�ෙකාෙ� �න වසෙ� ඉඳ� මං 
දැ�ප�� ගහනවා.”

ඒ �සාම ඇයට 2004 වසෙ�� ජා�ක 

දැ�ප�� ක��ඨ ක�ඩායෙ� ෙ�ර� �වර 

�ය. ඉ�ප� 2011 වසෙ� ජා�ක දැ�ප�� 

ක�ඩායමට ලැ�� කැඳ�ම� සමඟ ඇෙ� 

ෙලා�ම බලාෙපාෙරා��වද ම�පල ගැ���. 

2015 දැ�ප�� ෙලාක �සලානයට �ය � 

ලංකා ක�ඩායෙ� නා�කාව වශෙය� කට�� 

කෙ�ද ෙස�� ය. 

“ෙ� ෙවනක� �ක� ගැන �තර� ෙගාඩ� 

ෙදෙන�ෙ� අවධානය ෙයා�ෙවලා ��ෙ�. මට 
�ෙත�ෙ� දැ� දැ�ප�� �ඩාව� ඒ තැනට 
ඇ��. ෙ� ජයග්රහණෙය� ප�ෙ� අ�ට ලැ�� 
��ගැ�ම� එ�ක ඒක ෙහා��ම දැ�ණා. 
මා�ව�� පවා ෙවනදට වඩා ඇග�ම� 
ලැ�ණා.”

ජා�ක දැ�ප�� ක�ඩායමට �ඩාකරන 

අතර�රම ඇය වරාය අ�කා�ෙ� 

��යාවකද �යැෙල��ය. දැ�ප�� 

�ඩාෙ� �රත�මට එ�� ලැෙබන ෙනාමඳ 

සහෙයාගයද අගය කළ ෙස�� ඉ��ෙ� 

ඇයට ඇ� ෙලා�ම බලාෙපාෙරා��ව ගැනද 

පැව�වාය.

“ලබන අ���ෙ� ‘2023 දැ�ප�� ෙලාක 
�සලානය’ �ෙයනවා. ඒ ද�� අ�කාෙ� 
ෙ��ට��වල. ෙ� ජයග්රහණය එ�ක අ�� 
ඒකට ���ක� ලැ�වා. ආ�යා �සලානය 
ග�� ��යටම ෙලාක �සලානය� � ලංකාවට 
අර� එන එක තම� ෙලා�ම බලාෙපාෙරා��ව 
ෙව�ෙ�. ඒක� ෙකාෙහාමහ� කරනවා.”

හැඩ ඇ� �ව�ය� තද අ�වට අකමැ�ය. 

න�� හැඩකාර �ව�ය� � ෙස��ට ඇෙ� 

�ඩාෙ� �වභාවය� සමඟ අ�ව ප්ර��ෙ�ප 

කර�නට බැ� ෙවන අව�ථා එමටය. ඒ 

අ�ෙයාගය භාරග�ෙ� ෙකෙ�දැ� ඇ��ට 

ඇෙග� ලැ� ෙ� ෙමවැ� ���ර�. 

“ෙලා�වට �පය ගැන �ත�ෙ� නෑ. 
එෙහම �තලා ෙ� වෙ� �ඩාව� කර�න� 
බෑ. හැබැ� ඉ�� ස� �� ගානවා. ෙමාකද 
ඉ�� �පය ගැන ෙලා�වට ෙනා��වට 
ලැ�� ෙප�ම �කග�න එපැ�. මම� ආස� 
අ�වට ��ෙච�ෙ� නැ�ව ල�සනට ඉ�න. ඒ� 
�ඩාව� එ�ක ඒක කර�න අමා��.”

ද�ව�ෙ� ජයග්රහණ ගැන වැ��රම ස�� 

අ�මලාටය. ෙස��ෙ� ආදර�ය මව ��� 

අ��� මහ��ය ඇෙ� ඒ ස�ට වචනවලට 

ෙපර�ෙ� ෙමෙහමය.

“�ව ෙගාඩා� ද�ෂ�. �ං� කාෙ� ඉඳ�ම� 
එයා දැ�ප�� ගහ�න පට�ග�ෙ�. මම� 
�ට� ��කාව� �සා එයාෙ� ගමනට හ�ය� 
ෙව�න ලැ�ණා. මං ජා�ක ක�ඩායෙ� 
ඉ�නෙකාට එයා ඉප�ල� නෑ. එයා ජා�ක 
ක�ඩායමට එ�න ෙගාඩා� කැප��� කළා. 
අ��ෙ� ඉ�� �ව ඇ�� ක�ඩායම ආ�යාෙ� 
දැ�ප�� ��ය� �ණා. ඒ ගැන අ�මා ෙකෙන� 
��යට ෙගාඩා� ආඩ�බර ෙවනවා.”

ලැ� ජයග්රහණයට ෙම�ම එළැෙඹන 

වසෙ� පැවැ��මට �ය�ත ෙලාක දැ�ප�� 

�සලාන තරඟාව�ය ෙව�ෙව�ද �බපැ�� 

එ� කර�� අ� ෙස��ට ස� ��ෙන�. 

�ව� එ�.ෙසන�ර�න
ඡායා�ප - �ෂා� කා�යවස�

කවරෙ� කතාව
ෙ�ශපාලන ෙපාෙරා�� �ට නැ� ‘ආ�යාෙ� 

ආ�ච�යය’ ෙව�නට කාලය� අ� අහස උසට 
�න මැ�ෙව�. න�� ඒ ෙව�ෙව� ඉ��� 
අහස ��න ��� ෙහා දැවැ�ත ෙගාඩනැ�� 
අ�ව ඒ ආ�ච�යෙ� මාවතටව� �ෙගන 
�ෙ� නැත. න�� ප��ය 11 වැ�� ආ�යාවම 
පරදවා ජයග�තා� වැ� හැ�ම�� සම�ත 
� ලාං�කය�ෙ�ම �� සත� සැන� �ෙ�ය. 
ඒ ඉ�හාසෙ� පළ� වතාවට එ�ෙනකට ෙවන� 
�ඩා ���වය�� ආ�යා� �සලාන ෙදක�ම 
ෙමරටට ෙගෙන�නට අ�ට හැ��� බැ��. 
ආ�යා� �ක� �රතාවය�, ආ�යා� දැ�ප�� 
�රතාවය� යන ෙදකම එ� අ� ස�තක �ය. 
ආ�යාෙ� ආ�ච�යය න� ෙ� ෙනාෙ�දැ� එ� 
ෙබාෙහාෙදෙන�ට �ෙත�නට ඇත. ඒ අත��� 
දැ�ප�� �රතාවය අපට වඩා �ෙ�ෂ ව�ෙ� 
� ලාං�ක ��කාව� ෙමවර එය �නාග�ෙ� 
ෙනාකඩවා හයවැ� වරට �ම �සාය. ඉ�� 
‘ධර�’ කවරය දරා ���නට ෙ� ෙමාෙහාෙ� 
ඔ�� තර� ෙවන� ���ස� ��ය හැ�ද? � 
ලංකා දැ�ප�� ක�ඩායෙ� �ය�ම ��කාව� 
�ෙයාජනය කර�� ෙස�� අ���ෙ� හැඩකාර 
�ෙව� එ�ස� ෙමවර ‘ධර�’ කවරය හැඩ 
කර�නට අ� ��ෙ�.

ජා�ක දැ�ප�� ක�ඩායෙ� ��කා ෙස�� අ���

මෙ� අ�මා 
ජා�ක ක�ඩායමට 
�ඩා කරනෙකාට 

මම ඉප�ල� නෑ 

අ��ම තරඟයට ඔ�� 
ආෙ� ෙහාඳට ��න� 

ෙවලා. හැබැ� අ�� ��ෙ� 
ෙමාන ��ය�� හ� ෙ� 

�සලානය �න�න ඕන �යන 
තැන. එෙහම �ත� ���ම 
ෙව�නැ� අ��ෙ�� අ�ට 
ආ�යා� දැ�ප�� ��ය� 

ෙව�න ��ව� �ණා



ර��කා �යනෙ�

w,s
l;d

ෙකා�� වසංගතය ආර�භ � සමෙ� මා�ගගත ක්රමයට 

(online) ෙරා��ෙ� �ව�� �ම�මට ෛව�ව� �යවර 

ග�හ. ස��ටද ඒ ක්රමය අ�ළ කරග� අව�ථා නැ�වාම 

ෙනාෙ�. ෙකා�� පැ��මට� ෙබාෙහා ඉහත� මහාචා�ය 

අෙශාක දංෙගා�ල ක�ග�නාෙ� අ� ෙරා�ය� ෙව�ෙව� 

ෙමම ක්රමය අ�හ� බලා ��ෙ�ය.  

ෙරා�යා වාසය කෙ� ක�ග�නාව පහළ ��ල ග්රාමෙ�ය. 

ෙහෙතම ත�ණ අ�ෙය�. ෙරාගය මළ බ�ධය�. අ� 

��ක� මහාචා�ය අෙශාක දංෙගා�ලට පැව�ෙ� ඒ සඳහා 

�ෂ�කව ප්ර�කාර අවැ� බව�. එ�න මහාචා�යවරයාට 

වැඩ අ�ක �නය�. ෙරා�යා බැ�මට කාලය� ෙව���ෙ� 

��� ඉඩ� නැත. ඒ �සා �ක�පය� ෙස�ෙ� අව�තාව 

ම��ය.  

��ක� සමඟ කතා ��ෙම� පල� ෙනාවන බැ�� 

මහාචා�ය දංෙගා�ල ඇ�ෙගා�වාට �රකතනෙය� 

ඇම�ය. ෙරා�යාෙ� �ය� වග�ග අසාග�ෙ�ය. අන��ව 

ඖෂධ �යම කෙ�ය. මහාචා�යවරයා ඇ�ෙගා�වාට දැ�� 

��ෙ� ඒවා ලබා� අ�යාට බෙල� ෙහා හැ�තර� ව�ර 

ෙපාවන ෙලස�. 

ඖෂධ �යම ��ෙම� ෙනානැව�ණ මහාචා�ය දංෙගා�ල 

ඇ�ෙගා�වාට තව� �ධානය� කෙ�ය. ඒ අ�යා සමඟ 

හැ� ඉ�ම�� ක�ග�නාව ක�ද ඉහළට �වෙගන එන 

ෙලස�. එ�ට ෙරා�යා මග� හ��මට තමාට හැ� බව 

ෙහෙතම පැව�ය. ෙරා� අ�යා ප��ෂා කර තමා ක�න�� 

නැවත �ට� �ය �� බවද ෙහෙතම ඇ�ෙගා�වාට දැ�� 

��ෙ�ය.  

ෛව� අණට �ක� � ඇ�ෙගා�වා ����ව �යා 

කෙ�ය. එතැන මහ කලබලය�. ඖෂධ සකසාගත ��ය.  

ඒවා අ�යාට ලබා�ම ඊළඟ කා�ය�. ව�ර ෙපාවාගැ�මද 

අ�වා�යය ක�ණ�. ෙ� �ය�ල හැ� ඉ�ම�� ��කර 

ෛව�වරයා හ��ම සඳහා ක�ග�නාව ක�ද තරණය කළ 

��ය. නැතෙහා� ෙරා�යා ෙප�වා ගැ�මට ඉඩ ෙනාලැෙබ� 

ඇත. එ�සා හැ� උප�ම ෙ�ගෙය� ඇ�ෙගා�වා �ය�ල 

ඉ�ෙකාට ක�ග�නාව බලා �ට� �ය. 

මහාචා�ය අෙශාක දංෙගා�ල ස� �ෙ� ෙවන� උපක්රමය�. 

ඔ�ට ක�ග�නාවට යාෙ� ��� අව�ථාව� ෙනාමැත. 

ෙවන� ගමන� ඒ වන�ටද ෙය� ��ණ. ෙරා�යා මග 

ෙනාහැර මගහ�න ක්රමය� ඔ� ෙයා�ග�ෙ� එබැ��. 

ඊටම උ�ත ඖෂධ ව�ෙටා�ව�ද භා�ත කෙ�ය. 

මහාචා�යවරයා ඇ�ෙගා�වාට උපෙද� ��ෙ� ස�ද �� 

සහ �යඹලා �ෙලාග්රෑමය බැ�� ග�නා ෙලස�. ප�ව 

�යඹලා ග්රෑ� 500 �� ෙදක� සා� ෙරා�ය� ෙම� ��කර 

ඊට ස�ද �� එක�කර �� ෙදකම එකවර අ�යාට ��වන 

ෙලස ෙහෙතම ඇ�ෙගා�වාට දැ�� ��ෙ�ය. අන��ව 

හැ�තා� ව�ර �මට ෙදන ෙලසද දැ��ය. ක�ග�නාව 

ක�ද උඩට �ව එ�නැ� �ෙ� ප්ර�කාර අවස� ��ෙම� 

ප�ව�. ඇ�ෙගා�වා �ය�ල අ�රට ඉ� කෙ�ය. ඔ�ට 

අ�යා සමඟ ගම� ��මට හැ� �ෙ� �ෙලා�ටරයක පමණ 

�ර�. අ�යා මළපහ කෙ�ය. වහාම මහාචා�ය දංෙගා�ලට 

ඇම�ම� ලබාග� ඇ�ෙගා�වා ෙ� බව දැ�� ��ෙ�ය. 

ඉ� මහාචා�යවරයාට ඇ��ෙ� මහ� ��ය�.  

“දැ� ඉ�� ෙලෙ� ස�ප�ෙන. ආෙය බල�න ෙදය� නෑ. ආප� 
ෙගදර ය�න.”

ෙවදැ�� ස���. ෙරා�යා �ෙව�. �වය ලැ� අ�යා �ෙගන 

ඇ�ෙගා�වා නැවත �වසට යාමට �ට� �ය. ෙරා�යා 

�වය ලබන �ටද මහාචා�ය දංෙගා�ල ��ව��ාලෙය� 

බ��ල ෙදසට �ට�ව පැය� පමණ ගතව ��� බව අදට� 

ෙරා�යාෙ� පා�ශවෙ� ��ෙව� ද�ෙ� නැත. 

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

152022 සැ�තැ�බ� 21 වන බ��

ෙබ�ට� ෙනාෙහලා 
ක�ග�නාවට ආෙවා� 
මං ෙලඩා භාරග�න�



��ය �ය�න ග�නෙකාටම මට 

යා�ෙවා ෙද�ෙන� ��ව කතා 

ෙදක� මත� �ණා.

“අද බ� එෙ� එ�� මාර වැඩ� 
�ණාෙ�. ෙප්ර�න�� �යලා �තලා 
අංක� ෙකෙන� මට �� එක� 
��නෙ�...” �� එක� ලැ�ෙ� ��ය 

���ෙත� එයා ඔය කතාව ��ෙ� 

�නාෙව�.

“ලංකාෙ� ��� බඩ ෙලා� ගෑ��ව 
�තර� කසාද බ��ෙ� ඇ�?” ඔය ෙදවැ� 

කතාව. ජප� ජා�කෙය� මං ද�න 

�යන යා�ෙව�ෙග� අහ� ප්ර�නය�. 

�වාහක කා�තාව� බ�තරයකෙ� බඩ 

වැ� �සා ��� අය කසාද බ��ෙ� බඩ 

ෙලා� කා�තාව�ව �තර� �යලා ඒ අය 

�තනවා �යලා ඒ යා�ව� �නා�ණා. 

�ක� ���සහගත �ණාට ඇ�තටම ෙ�වා 

�නායන කතා ෙනෙම�.

උදරය ඉ��යට ෙනරාඒම �ය�ෙ� 

ලංකාෙ� ගෑ�  බ�තරය� මාන�කව 

�ඩා ��න ප්ර�නය�. බඩ ෙග�ය කල 

ෙග�ය� වෙ� ෙලා� �ණාම �����ෙ� 

ඇෙ� හැෙ� නැ�ෙවලා වාමන �පය� 

ගානට වැෙටනවා. ප�ෙ� ල�සන 

ඇ�ම�ව� අ��න බැ� �ණාහම ෙගාඩ� 

උද�ය කර�ෙ� තම�ෙ� ශ�රය ගැන 

�නමානය� ඇ� කරග�න එක.

බඩ ෙලා�ෙවන තරමට තම�ෙ� 

ප�ණතකම ෙ�නවය �යලා ක�වා� ගහන 

අය� ඉ�නවා. බඩ ෙලා��� ප�යට 

��ය�ෙ� ෙනාෙ�ය �ය�නා වාෙ� ඔ�වා 

ෙ� බඩ බ�සග�න ක�මැ�කමට ෙගාතා� 

කතා �තර� �තා.

ප�ණතකම ෙකෙ� ෙවත� උදර 

ප්රෙ�ශෙ� මහත �යවැ�යාව, අංශබාගය, 

හෘදයාබාධ, අ���ර �ඩනය වෙ� 

ෙබා ෙනාවන ෙරාග ඇ�ෙව�න ඍ�වම 

බලපානවා �යල� ෛව�ව� �ය�ෙ�. 

ඉ�� ල�සනට වෙ�ම �ෙරා�කමට� 

පරහට ��න බඩ අ� කරග�න හැ�� 

අද කතා කර�ෙ�.

�����ෙ� බඩව� ඔයතර� 

ෙලා� ෙව�ෙ� ඒ අවට තැ�ප� 

ෙවන ෙ�දය �ස�. ශ�රෙ� අ�� 

තැ�වලට වඩා උදරෙ� ෙ�දය 

තැ�ප� ෙවනවා වැ��. ඒක 

ආකාර ෙදකකට ��ධ ෙවනවා. 

එක� උදර �හරෙ� ෙ�දය තැ�ප� 

�ම (Visceral Fat). ආමාශය, 

බඩවැ� වෙ� අවයව ආස�නව තම� 

ෙමතැන� ෙ�දය තැ�ප� ෙව�ෙ�. 

අර ක�� �� ෙලඩ හැෙද�න ෙගාඩ�ම 

බලපා�ෙ� ෙ� උදර �හරෙ� ෙ�දය 

තැ�ප� ෙවන එක�. අ�ක උදර සමට 

ය�� ෙ�දය තැ�ප� �ම (Subcutaneous 

Fat) ෙලා� ෙරාග අව�නම� නැ� �ණ� 

ෙගාඩ�ම කැතට ෙ��ෙ� ෙ�ක. බඩ ෙලා� 

ෙගාඩ� අයෙ� ෙ� තැ� ෙදෙ�ම ෙ�දය 

තැ�ප� ෙවලා �ෙයනවා.

හැෙදන ගහ ෙදපැ�ෙත� දැෙනනවා 

වෙ� �ං�වට බඩ ෙග�ය හැ�ෙගන 

එනෙකාටම බඩ අ� කරග�නවා න� ප�ෙ� 

නැෙහ�න ඕෙ� නෑ. නැ�ත� අද අ� කතා 

කරන ක�� �ක �නපතා ��ෙ� ��� 

��යට �යාග�න. එතෙකාට ෙකාෙහාමට� 

බඩ එ�ෙ� නෑ.

දැ� අ� බඩ අ� කරන වැෙ� 

පට�ග�න� ය�ෙ�. ���ම බෙ� වට 

ප්රමාණය�, ශ�ර බර� මැනලා ෙපාතක 

�යාග�න. දැනටම� බැ�ම� වෙ� 

���ලා �ෙයන බඩ� අ�කරන එක ෙ�� 

නෑ. ඒකට කැප��� කර�න ෙවනවා. කට 

ප��ස� කරග�න බැ�න� ෙකාෙහාම� 

බෙ� හැඩ ප��ස� කරග�න බෑ. ඒ �සා 

���ම අ� එ�ෙන� කන කඩෙචා� කෑම 

�ක� පැ��ම ෙබාතෙල� කැපකර�.

��ක�, ෙ��, ෙචා�ල�, අ�� �� වෙ� 

පැ� රස කෑම සහ පැ��ම �සා අෙ� 

ශ�රෙ� ෙ�දය තැ�ප��ම වැ�ෙවනවා 

�තර� ෙනෙම� ෙ�දය දහනය ��ෙ� 

හැ�යාව� අ� ෙවනවා. ඊළඟට බැද� 

කෑම. ෙතලට �ලා ග�තම කෑම රහ� 

තම�. හැබැ� ඔය ආහාරවල අඩං� ට්රා�� 

ෙ�දය නැ�ත� සමහ� කටවචෙනට �යන 

නරක ෙ�දය ඉ�ම��ම ශ�රෙ� තැ�ප� 

ෙවනවා. ඒ �සා ��, ��, ෙත� අඩං� 

කඩෙචා� කන එක හැ�තර� අ� කර�න.

ඒ ම�. කාෙබාහ�ෙ�� අඩං� කෑම� 

�ක� අ� කර�න ෙවනවා. උෙ�ට�, 

දව�ට�, �ට� ��ෙ�ලම බ� ක�ද� 

කනවා න� ඉ�� බඩට ෙද�ය�ෙගම 

��ට�. ඒ �සා කාෙබාහ�ෙ�� අ� කරලා, 

ෙප්රා�න අඩං� කෑම වැ� කර�න. ෙමාකද 

ආහාරෙ� ෙප්රා�න ම�කම� බඩ එ�න 

ෙ��ව�. ආහාරෙ� ෙප්රා�න ම� �ණාම බඩ 

�ෙරනවා අ���. එතෙකාට ඉ�� �තරම 

��ධ ෙ� ක�න �ෙතන 

එක සාමා��.

��ව� තර� �ට කන එක 

අ� කර�න බල�න. ෙනාකා 

ඉ�නම බැ�න� බඩ �ෙර�න සලාද 

�ඟාන� ක�න. ��යා �ථානෙ� ක��ය 

එ�ක �ං� කාෙ� වෙ� එක�ෙවලා කෑම 

කනවා න� �� ෙනාෙහාඳ කරග�ෙ� 

නැ�ව වහාම ඒ වැෙ� නතර කර�න. 

ෙමාකද එෙහම කනෙකාට ත�යම කන කෑම 

ප්රමාණයට වඩා තව� 40%� �තර ආහාර 

කැෙවනව�.

ඒ වෙ�ම කෑම කනෙකාට ෙහාඳට 

හප�න. ෙනා�කා ආහාර ��ම� බඩ 

මහ� ෙව�න ෙ��ව�. කෑම ක�න පැය 

බාෙගකට ක�� ව�ර ���ව� ෙබා�න. 

ඒෙක� ක�න ��ව� ප්රමාණය අ� 

ෙවනවා. ඒ වෙ�ම කෑම කා� හැ�ෙ� ව�ර 

ක�ෙ�රම� �තර ෙබා�න� එපා. කෑම 

කාලා තරම� ර�ෙ� ව�ර �ක� ෙබා�න. 

ඒක අනව� ෙ�දය දහනය කර�න 

පහ�ව�.

කා� ගම� වා�ෙව�න එපා. �නා� 

දහය�ව� එෙහට ෙමෙහට ඇ���න. 

ඔ��වල �ණ� කෑම පැය� ෙද�ෙ� ඕකට. 

ඒ වෙ�ම කා� ගම� ��ග�න එක� 

බඩ වැ� ෙව�න ෙ��ව�.

�ට හ�යට ��ග�ෙ� නැ� එක� 

බඩ වැ� ෙව�න ෙ��ව�. ඒ �සා 

පැය අටක �ව ��ද� ලබාග�න 

එක ෙබාෙහාම වැදග�. ඔය පැය අට 

ගණ� හද�න ඕෙ� ඇඳට ��� 

ෙෆා� එක ඔබ ඔබා ඉ�න ෙවලාව� 

එ�ක ෙනෙම�. ගැ�� ��ද� 

ලබාග�න කාලය� වැදග�.

මාන�ක ආත�ය� උදරය ෙනරා 

එ�න ෙ��ව�. ආත�ය වැ� �ණාම 

ෙකා��ෙසා� �යන ෙහා�ෙමානය ස්රාවය 

ෙවනවා. බඩ වටා ෙ�දය තැ�ප� ෙව�න 

ෙ� ෙහා�ෙමානය ඍ�වම බලපානවා. අ�ක 

�ෙට්ර� �ණාම කඩෙචා� ක�න �ෙතනව� 

වැ��ෙ�.

අ�� වැදග�ම කාරණාව ඉ�� �ායාම 

කරන එක. ���ද� වශෙය� �ායාම 

කරන උද�ය හ� �ලබ�. ඉ�මනට බඩ 

අ� කරග�න ඕෙ� න� ස�යට �නා� 

150�ව� �ායාම කර�න. එෙරා��, 

බ��ක� පැ�ම, ඇ��ම, ���ම වෙ� 

�ායාම බඩට ෙහාද�. ඒ වෙ�ම තඩාසන, 

වජ්රාසන, උ�ට්රාසන, ��ය නම�කාරය වෙ� 

ෙයාගා �ායාමව��� ඉ�ම��ම බඩ අ� 

කරග�න ��ව�.

ඔය �ායාම කර�න අකමැ� න� 

එ�ෙන� ෙගදර වැඩ �ක �ක� ෙ�ගෙය� 

කර�න. ෙ�ගෙය� ෙ� අ�ගා�න. ��ල 

අ�ගා�න. උදැ�ල� අර� තණෙකාළ 

�ක� ගලව�න. කා�යාලෙ�� ෙසාපානය 

ෙව�වට �තරම ප�ෙපළ පා��� කර�න.

�තරම ප�� ඇ���න. බ� එෙ� යන 

ෙකෙන� න� ෙහා�� එක� ෙදක� එහා 

ෙමහා කරලා ප�� ය�න. වාහනවල යන 

ෙකෙන� න� වාහෙ� ඔ�� එකට 

ඈ�� පා�� කරලා ප�� ය�න. 

ෙපාෙළාවට �ෙද� �යලා ෙහ�� 

අ� �යන අය� ඉ�නවෙ�. 

එෙහම එපා. බඩ අ� කරග�න 

ඕෙ� න� �ක� ෙ�ෙග� 

ඇ���න.

� පැ�, ෙද�, ෙ�ඩ�, 

ඉ��, ෙකා�තම�� වෙ� 

ෙ�ව� �� ෙනා� පානය 

කර�න. ෙ�දය දහනය 

කර�න ෙ� ෙ�ව� 

උපකා� ෙවනවා. ෙ� 

ෙ�ව� මාසය� ෙදක� 

හ�යට කරලා අර අ� 

ෙපාෙ� �යාග�� ගණ� 

�ල� එ�ක සංස�දය 

කරලා බල�නෙකා. 

අ�වා�යෙය�ම බඩ 

අ�ෙවලා ඇ�.

අ��� හත�හ පැ�න�� 

ප�ෙ� ශ�රෙ� ෙ�දය තැ�ප� 

ෙවනවා වැ��. ඒ �සා ඒ කාෙල� ෙ� ෙ�ව� 

ගැන වැ��ර සැල��ම� ෙව�න.

බබාලා හ��ණාම එන ම� ට� අ� 

කර�න බැහැ �යල� සමහ� �යනවා. 

ඒව� අර ක�� ��වා වෙ� �දහසට 

කාරණා �තර�. අ� ඉහ�� �� ෙ�ව� �ක 

හ�යට කරනවා න� ම� ට� එක� �ණ� 

අ� කරග�න ��ව�.

ඔ�වා කර�න අ�ට ෙකාෙහද ෙවලාව� 

�යලා �ත�න එපා. තම� ෙව�ෙව�� 

කාලය� ෙව� කරග�න. අ�� අයට 

ආදෙ� කර�න ඉ�ස�ලා තම�ට ආදෙ� 

කර�න. එතෙකාට තම� අ�� අයට� 

ආදෙ� කර�න ෙ��.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

16 2022 සැ�තැ�බ� 21 වන බ��

බඩ� හ�ග�නවා තර�
ෙ�� නෑ ෙක�ලෙ�

බ�ස�න �යාම 

බඩ 
ෙලා�ෙවන 

තරමට තම�ෙ� 
ප�ණතකම ෙ�නවය 

�යලා ක�වා� ගහන අය� 
ඉ�නවා. බඩ ෙලා��� 

ප�යට ��ය�ෙ� ෙනාෙ�ය 
�ය�නා වාෙ� ඔ�වා ෙ� බඩ 

බ�සග�න ක�මැ�කමට 
ෙගාතා� කතා �තර� 

�තා
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අපේ පුංචි දූලා පතාලට දැන් පෙර ොසපේ ෙටන් ශිෂ්යත්වය දක්වාම
හරිම පිළිවෙළට ඉවෙන ෙනන මාසික අධ්ාපනික පුෙතපත වපළකම

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
ෙ

ලසලසලසසසසසලසසලසලසසලස නන
පින්තූරපින්තූරපින්තූරපින්තූරපින්තූරපින්තූර
කාකාකාකාකාළයක්ළයක්ළයක්ළයක්ළයක්ළයක්ළයක්

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රක

ක්රියාකා
රකමම

         

කකෝඩ්කෝඩ්ක
එක

කෑන් කර

ර්බන් ප
ෙ

න්න

ැන්ැන්
අහඅහඅහන්න

න්නන්නන්න
්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   

කිරණකිරණකිරණකිරණ
නි 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

කිරණකිරණකිරණකිරණ
ිංග්රිසි 

්ඩම

පින්තූර පිටු

්නාචිත්ර - 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  

ශිෂ්යතෙය 
වෙවහසිවයන 
ජයෙනන

ලියාපදිංචි 
පපරපාසල් සඳහා 
විපේෂ වට්ටම්

විපේෂ ඇණවුම් සඳහා විමසන්න 076 2568348

අතවපාත තබන 
වපරපාසල් 
වපාඩිතතනට

නිරපදේශිත පිංතූර පපාත්      පාඩම් සඳහා මාරපගෝපපදේශ     දරුවනපගේ නිපුණතා වර්ධ්නය පපනවයි

2022 සැ�තැ�බ� කලාපය

2022 iema;eïn¾   1 ldKavh m<uq l,dmh

mS' nKavdr

�ල �. 
120/-

1
වසර�රණ

 ore keK jvk

w¨;skau mdi,g 
msh ke.+ 
¥ mq;=kag

úIh 
ks¾foaYdkql+,j 

ilid we;

mska;+r 
fmd;la  
fkdñf,a

අකුරු  
කරනනට අලුතිනම 
පාසෙට පිය නැගූ පුුංචි 
දූො පුතාෙට

�රණ
2
වසර

�ල �. 120/-

 ore keK jvk

2022 iema;eïn¾   1 ldKavh m<uq l,dmh

�රණ�රණ�රණ
2
වසර

අමතර දැ�ම� සමග 
පාසෙ� පාඩ�ආසාෙව� ඉෙගන ග�න

mska;+r fmd;la  fkdñf,a

සැපතැමබර් කොපයන 
දැන වෙවළඳ වපාවේ



18 2022 සැප්ැම්බර් 21 වන ්බදාදා

ක�ොටි සොමොජි�යන් කෙස �ටයුතු �ළ 

එ�ම පවුකේ තිකෙකෙකු අහඹු කෙස හමුවූ 

අවස්ොවක් පිළිබඳව ඉකුත් සතිකේදී �රෙේ 

ප්රෙොන්දු මහතොකේ අත්ෙදැකීමක් ඇසුරින් 

විසතර �කළමු. එකසම පොන්පිටි කිකෙෝ 2ක් 

නිසො මරණ ෙණ්ඩෙය හිමිවූ පුද්ගෙකයකු 

පිළිබඳ අනුකේෙනීය �තොවක්ෙ ඔහුකේ 

පුෙරුත්්ොපෙ රොජ�ොරි සමකේදී අසන්ෙට 

සිදුවී තිබිණි. ෙදැඩි විෙයක් පවත්වොක්ගෙ ගිය 

බව කියෙ එේ.ටී.ටී.ඊ. පොෙෙ ප්රකදශය තුළ 

සිදුවූ බව කියෙ ඒ මනුෂ්ය ඝොතෙය පිළිබඳව 

කමවර ප්රෙොන්දු මහතොක්ගන් විමසො සිටිකයමි.

“මම අඹේපුසස පුනරුත්ථාපන 
මධ්යස්ථානඹේ රථාජකථාරි කරද්දී ඔය 
සිදුවීම වුඹේ. අපි ප්රතිපතතියක් විදියට 
පුනරුත්ථාපනය වන අභ්ථාසලථාභීනට 
දුරක්න  භථාවි්යට අවසර ඹෙනඹන නැහැ. 
දුරක්න භථාවි්යට අවසර දුනඹනථාත අඹප 
පුනරුත්ථාපන වැඩපිළිඹවලට ්බථාධථාවක් 
ඹවනවථා. ඒ ඇයිෙ කියනවථානම අපට ලැබිලථා 
තිබුඹේ ඹනථාමග ගිය ්රුණ ්රුණියන 
පිරිසක්. ඔවුනව යහමගට ගැනීම සඳහථා අපි 
වැඩපිළිඹවලක් සකස කරලථා තිබුණථා. නමුත 
දුරක්න භථාවි්ය සඳහථා ඉඩ ල්බථා දුනඹනථාත 
පිටස්ර ඉනන විවිධ පිරිස ඔවුනඹගේ මනසට 
වැරදි ඹද්වල් ඇතුළු කරනන පුළුවන.”

අකේපුසස පුෙරුත්්ොපෙ මධ්යස්ොෙකේ 

සිටි අභ්ොසෙොභීන්ක්ගන් වදැඩි පිරිස එේ.

ටී.ටී.ඊ. ළමො කසොේදාදුවන්ය. අවි ෙරො 

සටන්බිමට ගියෙ යුෙ හමුදාවට යටත් වී 

පුෙරුත්්ොපෙ මධ්යස්ොෙයට පදැමිණීකමන් 

පසුව ඔවුන්කේ සිතුම් පදැතුම් ළමො මෙසට 

පරිවරතෙය කවමින් පදැවතිණි. ඒ නිසො 

ප්රභො�රන්කේ ඊළොම් සිහිෙකේ සිටි ළමො 

කසොේදාදුවන්ට මේපිය වදැඩිහිටියන්කේ 

ආෙරය �රුණොව අවශ්ය වී තිබිණි. ඒ නිසොම 

පුෙරුත්්ොපෙ නිෙධොරීන්ට ඔවුන්කේ නීතිරීති 

ලිහිේ �රන්ෙට සිදුව තිබිණි. 

“්බථාලවයසකථාර ෙරුවන නිසථා අපි තීරණය 
කළථා ඒ අයඹගේ මව්පියනට, සඹහෝෙර 
සඹහෝෙරියනට මධ්යස්ථානයට ඇවිත 
ෙවසක් ඹෙකක් එයථාලඹග ෙරුවන එක්ක ග් 
කරලථා යනන අවස්ථාව සලසලථා ඹෙනන. ඹම 
වැඹේ මථාසයකට ඹෙකකට සැරයක් කළථා. 
එන ඥාතීනඹගේ කෑම, නවථා්ැන පහසුකම 
අපිම සැපයුවථා. හැ්බැයි සමහර ළමයිනඹගේ 
ඹෙමව්පියන ආඹව් නැහැ.

‘සර් අඹප අමමලථා ්ථාත්ලථා ඹගථාඩක් ඈ් 
ඉනඹන. එයථාලට වියෙම කරනන සල්ලි නැහැ.’

‘අඹප ්ථාත්ට අසනීපයි. අමමථා ්මයි 
්බලථාඹගන ඉනඹන. ඒ නිසථා එනන ්බැහැ.’

ඔය වඹගේ ඹේතු නිසථා ආපු නැති 
ඹෙමව්පියනුත හිටියථා. එක ෙවසක ඹම ළමයි 

ඇවිත ක්ථා කරලථා කීවථා,

‘සර් අඹප ඹගවල්වලින එනවථා අඩුයි. ඒ නිසථා 
ඹටලිඹ�ෝන එඹකන ක්ථා කරනන අවස්ථාව 
හෙලථා ඹෙනන’ කියලථා.

‘ඹටලිඹ�ෝන ඹකෝල් එකක් දුනනථා කියලථා අපි 
වැරදි වැඩ කරනඹන නැහැඹන.’

‘ආඹේ එල්.ටී.ටී.ඊ. එකට යනඹනත 
නැහැඹන.’

‘ෙැන සංවිධථානයත නැහැඹන.’

ඔය වඹගේ ඹද්වලුත කියනවථා. ඹම 
ළමයිනඹගේ ඉල්ලීමට අනුකමපථා කරලථා මම 
විසඳුමක් ඹෙනන පුළුවනෙ කියලථා ඹසථායථා 
්බැලුවථා. අඹප ඹපෞද්ගලික ජංගම දුරක්න 
තිබුණත ඒ දුරක්න පථාවිච්චියට ඹෙන එක 
රථාජකථාරිමය වරෙක් වඹගේම අනවශ්ය ප්රශනයක් 
ඇතිඹවනනත පුළුවන. ඒ නිසථා මම තීරණය 
කළථා මඹගේ රථාජකථාරි කටයුතු සඳහථා රජඹයන 
දීලථා තිබුණ දුරක්නඹයන ඹම ළමයිනට ක්ථා 
කරනන අවස්ථාව සලසලථා ඹෙනන. CDMA 
(රැහැන රහි්) දුරක්නයක් මඹගේ රථාජකථාරි 
කටයුතු සඳහථා ලැබිලථා තිබුණථා. හවස 4.30 
ඹවද්දි මඹගේ කථාර්යථාලඹේ රථාජකථාරි කටයුතු 
අවසන ඹවනවථා. ඒ නිසථා ළමයිනට කීවථා හවස 
4.30න පසඹස අවශ්ය අයට ක්ථා කරනන 
ඒ අංකය ල්බථාඹෙනන කියලථා. හවස 4.30න 
පසඹස දුරක්නය භථාරව ඉනන නිලධථාරිඹයකුත 
පතකළථා. එයථාට තිබුණ රථාජකථාරිය ්මයි 
ඇමතුම ආපු දුරක්න අංකය, ඇමතුම ලැබුණ 
ඹකනථාඹගේ නම සහ ඇමතුම දුනන ඹකනථාඹගේ 
ඥාතීතවය සටහන කරන එක. ඒ වඹගේම ඹම 
දුරක්න ක්ථා්බහ සිද්ධ ඹවනන ඕන පිට්ට 
ඇඹසන (Speaker) විදියට කියලත උපඹෙස 
දුනනථා.

එ්ැනින පසඹස ඹම ළමයි ලියුමවලින, 
යථාළුවන මථාර්ගඹයන එක එක විදියට මඹගේ 
රථාජකථාරි දුරක්න අංකය ඹගවල්වලට 
යවලථා තිබුණථා. ටික ෙවසක් යද්දි හවස 4.30 
පහුඹවද්දි ළමයිනඹගේ ඥාතීනඹගන මඹගේ 
දුරක්නයට ඇමතුම එනන ගත්ථා. ඒ නිසථා 
මම රථාජකථාරි ඉවර කරලථා උඩ ්ට්ටුඹව් තිබුණ 
කථාර්යථාලඹයන ්බැහැලථා එනකල් ළමයි පහලට 
ඹවලථා ්බලථාඹගන ඉනන පුරුදුඹවලථා තිබුණථා. 
පිරිමි ළමයිනම මම එනකල් ඹසල්ලම කර කර 
ඉනනවථා. ගෑනු ළමයිනම නථාලථා, පවුඩර් ්ලි 
පිටින මූඹේ ගථාඹගන ්මයි දුරක්න ඇමතුම 
ගනන එනඹනත. හැ්බැයි ෙවසකට 30-40ක් 
ආවත 10-15කට වි්ර ්මයි ඇමතුම එනඹන. 
ඇමතුම ලැබුඹේ නැති අය හිඹත අමථාරුඹවන 
්මයි ආපහු යනඹන. සමහර ෙවසවලට මට 
රථාජකථාරි වැඩිඹවලථා 4.30ට පහලට එනන ්බැරි 
වුඹණථාත ළමයි කල්බල ඹවනවථා.

‘ඇයි අෙ සර් එනන පරක්කු?’

‘සර් කීයටෙ එනඹන?’

කියලථා එ්ැනින යන අනිත නිලධථාරිනඹගන 
අහනවථා. එක ෙවසක් මම කථාර්යථාලඹේ ඉද්දි 
ෙවල් 2.00ට වි්ර රූ්බන කියලථා ළමඹයක්ට 
දුරක්න ඇමතුමක් ආවථා. මම කීවථා හවස 
4.30න පසඹස ගනන කියලථා. ඒ ඇමතුම 

විඹද්ශීය ඇමතුමක්. විස්රය අහද්දි ඒ 
පුද්ගලයථා කීවථා රූ්බනඹගේ අයියථා ක්ථා 
කරනඹන, ජර්මනිඹේ ඉනඹන. මල්ලි රූ්බන 
එල්.ටී.ටී.ඊ. එකට ්බඹලන අරන ගියථාට පසඹස 
විස්රයක් ෙනඹන නැතිව හිටියථා. යුනිඹසෆ් 
සංවිධථානයටයි, ජථාත්යන්ර රතුකුරුස 
සංවිධථානයටයි ක්ථා කරලථා මල්ලි ඉනන ්ැන 
ෙැනගතඹත. ක්ථා කරනන ඹෙනවනම ඹලථාකු 
උෙව්වක් කියලත කීවථා. කමක් නැහැ අෙට 
ක්ථා කරනන අවස්ථාව ඹෙනනම, ආයිත ගද්දි 
හවස 4.30න පසඹස ගනන කියලථා රූ්බනට 
පණිවිඩයක් යවලථා ඹගනන ගත්ථා. මම 
Speaker දාලථා ක්ථා කරනන දුනනථා. අයියථා 
ටික ඹවලථාවක් එකදිගට ඹමථානවථාහරි කියලථා 
අඬනන ගත්ථා. ඒත එක්කම රූ්බනුත අඬනවථා. 
ඹෙනනම ඹෙපැතඹ්න ඹහථාඳටම අඬ අඬථා 
ක්ථා කරනවථා. ඇමතුම ඉවර වුණථාට පසඹස 
මම විස්රය ෙැනගත්ථා. රූ්බනට අයියලථා 
තුනඹෙඹනක් ඉඳලථා තිඹයනවථා එල්.ටී.ටී.ඊ. 
සංවිධථානඹේ ඉඳලථා සටඹනදී මියගිහින. ඒ 
නිසථා රූ්බනඹගේ පවුල මහවිරු පවුලක් විදියට 
නම කරලථා ඹකථාටි මහවිරු හැඳුනුමප්ක් දීලථා 
තිබුණථා.”

වීරකුඩුම්බම් (මහවිරු පවුෙ) ෙොමය 

ක�ොටි සංවිධොෙකේ සිට මියගිය පවුේවෙට 

ෙදැකබන්ෙකි. ඔවුන්ට සමූප�ොර, කරෝහේ 

ආදී ස්ොෙවෙ කපෝලිකම් සිටීමට අවශ්ය 

ෙදැත. එකමන්ම ෙරුවන් පොසේවෙට ඇතුළත් 

කිරීකම්දී කෙමළ මොධ්ය ජෙප්රිය පොසේවෙට 

ඇතුළත්වීම ආදී වරප්රසොෙ රැසක් හිමිකේ.

“රූ්බනට දුරක්නඹයන ක්ථා කරපු අයියථා 
ජර්මනියට සංක්රමණය වුණථාට පසඹස ඹගෙර 
ඉතුරුඹවලථා තිඹයනඹන රූ්බනුයි එයථාට වැඩිමල් 
අයියයි. රූ්බනවත එල්.ටී.ටී.ඊ. එකට ්බඹලන 
පැහැරගත්ට පසඹස ඉතිරි අයියයි, අමමයි 
ඹගෙර ඉතුරුඹවලථා තිබුණථා.”

යුදධකේ අවසොෙ කමකහයුම පදැවති 

කවේෙමුේලි වවක්�ොේ ප්රකදශකේ ඒ වෙවිට 

උග්ර ආහොර හිඟයක් ඇති වී තිබිණි. සහේ 

කිකෙෝව රුපියේ ෙහස ්ගණෙ�ටෙ, කිරිපිටි, 

සීනි, පොන්පිටි කිකෙෝව රුපියේ 10,000 වදැඩි 

මිෙටෙ ඉහළ ක්ගොස තිබිණි. ඒ තත්ත්වය නිසො 

එහි සිටි ෙක්්ෂ 3ක් පමණ වූ වදැඩි පිරිස�ට 

හරි හමන් ආහොරයක් ෙදැබුකණ ෙදැත. සදැපයුම් 

මොර්ග අවහිර වීම නිසො බොහිර කෙෝ�ය සමඟ 

සබඳ�ම් මුළුමනින්ම බිඳවදැටී තිබිණ. ඒ 

තත්ත්වය රූබන්කේ පවුෙටෙ බෙපො තිබිණි. 

ෙමුත් ඒ වෙවිට ජොත්යන්තර සංවිධොෙ 

කවතින් ඊට කපර �ොෙසීමොකේ ෙදැබුණ ආධොර 

ආහොර කතෝග ්ගබ්ඩො පොෙෙය එේ.ටී.ටී.ඊ.ය 

යටතට ක්ගෙ තිබුණි. 

එහිදී රූබන්කේ පවුෙ මුහුණදුන් 

කේෙවොච�ය විසතර �ළ ප්රෙොන්දු මහතො.

“රූබන්කේ තොත්තො ජීවතුන් අතර ඉඳෙො 

ෙදැහදැ. අම්මො �ෑම ෙදැතිව හොමකත් වදැටිෙො 

ඉදදි රූබන්කේ අයියට ඒ� ෙරෝගන්ෙ 

බදැරිකවෙො එයො එේ.ටී.ටී.ඊ. එකක් ආහොර 

්ගබ්ඩොවට පදැෙෙො �ෑමට පිටි කිකෙෝ 2ක් 

කහොර�ම් �රෙො. කහොර�ම �රෙො එදදි පිටි 

කිකෙෝ කෙ�ත් එක්� ක�ොටින්ට අහුකවෙො. 

එතදැෙදි රූබන්කේ අයියට කවඩි තියෙො 

මරෙො.

‘කම් වකේ �රෙ අනිත් එවුන්ටත් අත්කවෙ 

ඉරණම කම්�.’

කියෙො අයියකේ මිනිය මිනිසුන්ට කේන්ෙ 

තියෙො. රූබන් එේ.ටී.ටී.ඊ. එකක් ඉඳෙො 

යටත්කවෙො පුෙරුත්්ොපෙයට ආපු නිසො 

කම් කිසි කතොරතුරක් ෙදැබිෙො ෙදැහදැ. අයියො 

ජරමනිකේ ඉඳෙො යොළුවන්ක්ගන් අහෙො තමයි 

විසතකර ෙදැෙක්ගෙ තිකයන්කන්.”

සනත ප්රියන්

සහතිකලත ගුරුවරඹයකු ඹලස 1984දී ගුරු ඹසවයට 
එකවුණු හර්මන ප්රනථානදු මහ්ථා 1986 දී 2 ලුතිනනවරඹයකු 
ඹලස ජථාතික ශිෂ්ය භට ්බළකථායට එක්විය. ඹෙවන ඊළථාම 
යුද්ධය ඇරඹීමත සමඟ 1991දී සක්රිය හමුදා ඹසවයට එක්වූ 
ප්රනථානදු මහ්ථා යථාපනය, මඩකලපුව, වැලිකනෙ ආදී ප්රඹද්ශ 
රැසක රථාජකථාරි කඹේය. අමපථාර ඹකථාේඩවටුවථාන හමුදා 
පුහුණු පථාසඹල් උපඹද්ශකඹයකු ඹලස රථාජකථාරි කර 2008 
වසඹර්දී පුනරුත්ථාපන රථාජකථාරි සඳහථා එක්විය. වසර 12ක 
පුනරුත්ථාපන රථාජකථාරිඹයන පසුව 2020 ඹෙසැම්බර් මස 
හමුදා ඹසවඹයන විශ්ථාම යන ලදි.

කර්නල් හර්මන ප්රනථානදු
හිටපු මධ්යස්ථාන භථාර නිලධථාරී 

- අඹේපුස්ස

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධථානයට සම්බනධව සිට පුනරුත්ථාපනය වූ කතුනඹගේ සුඛි් මුදි් ජීවි් ක්ථා ඹපළ - 27 වැනි  ඹකථාටස

ටික ෙවසක් යද්දි හවස 
4.30 පහුඹවද්දි ළමයිනඹගේ 

ඥාතීනඹගන මඹගේ 
දුරක්නයට ඇමතුම එනන 
ගත්ථා. ඒ නිසථා මම රථාජකථාරි 

ඉවර කරලථා උඩ ්ට්ටුඹව් 
තිබුණ කථාර්යථාලඹයන ්බැහැලථා 
එනකල් ළමයි පහලට ඹවලථා 
්බලථාඹගන ඉනන පුරුදුඹවලථා 
තිබුණථා. පිරිමි ළමයිනම මම 
එනකල් ඹසල්ලම කර කර 
ඉනනවථා. ගෑනු ළමයිනම 

නථාලථා, පවුඩර් ්ලි පිටින මූඹේ 
ගථාඹගන ්මයි දුරක්න 
ඇමතුම ගනන එනඹනත

පථාන පිටි කිඹලෝ ඹෙකකට 
අයියථාව මරපු ්බව
රූ්බන එදා ්මයි ෙැනගතඹත



192022 සැප්ැම්බර් 21 වන ්බදාදා

සිද්ධවෙනවන ව�ොකද්ද කියො අංජනොට 

පැහැදිලි අෙව�ෝ්ධයක් වූවේ නැත. ඒත් 

වත්නුකට වේ තරේ වක්නති ව�ොස් සිටින 

හැටියක් ඈ ්දැක නැත. වෙනවන ව�ොනේද 

කියො වපවනනවන නැත්වත් වත්නුක අවනක් 

පසට හැරවූ නිසොය. ඔහු එවහ� කවේ ඇයි 

කියොෙත් ඇයට ඒ ව�ොවහොවත් වනොසිතුවේය. 

“මං සුනනර චැනල් එනේ නිව්ස් රින�ෝටර්... 
මං කරනනන ඩියුටියේ...”

කැ�රොකරු කීවේය. 

“ඔයානේ ඩියුටිය ඔයා ඕන ්ැනක 
කරගනන. මං ්ව එක�ාරයි කියනනන ඔය 
කැමරාව �ැත්කට ගතන් නැත්ම අල්්ල්ලා 
න�ාන�ානව් ගහනවා.”

අංජනොට වත්නුක එතැනින 

ඉෙත්කර�නනට ඕනෑ විය. ඒ නිසො ඈ ඔවුන 

පසට හැරුණොය. 

“අනන අපි යං... නමාකද්ද නම 
නවනනන..?”

වත්නුකවේ වක්නති ගිය ඒ මුහුණ 

ඇය මින වපර ්දැක නැත. ඔහු ත�න 

ව්දස �ැලුවේ්ද ඒ වක්නතිය පිරුණ 

�ැලව�න නිසො ඇයට බිය සිතුණි.

“�ණ්ඩි් නවනනන නැතුව අනනේ 
�ැත්ට හැනරනන.”

ඔහු එවස් කියමින නැෙතත් 

ඇවේ උරවයන අල්ො අවනක් පසට 

කරකැවුවේය. 

“මිස්ටර් නකානහාම්ද ජර්නලිස්ට් 
නකනනකුට ්ර්ජනය කරනනන?”

“ඔයාට සංහ්ල නතනරනනන නෑ නන්ද? 
මං ඔයාට නවායිස් කට් න්දනන කැමති 
නෑ.”

“නවායිස් කට් ඕන නෑ... මට නම නදවල් 
වීඩිනයෝ කරනන අයිතියේ තිනයනවා...”

“ඔයාට ඕන මඟු්ලේ වීඩිනයෝ කරගනනවා 
මල්ලී... හැ්බැයි අපිව නැතුව. ඇේසඩනට් එක 
නව්ලා තිනයනනන අර පිටි�ස්නසනන. එන්නට 
ගිහින කරගනන. නැත්ම ඔයාට ආනය 
නහට නිව්ස් රින�ෝර්ටින කරනන කැමරාවේ 
ඉතුරුනවනනන නැතිනවයි...”

වත්නුක වතනනවකෝනවේ හිතට ඒ 

වක්නතිය එනනට වේතුකොරණො ව�ොඩකි. 

එකක් වේනක වපරදා කර�ත් රිය අනතුරයි. 

ඒ කතොෙට වේ කතොෙ එක්වූවෙොත් ප්රෙෘත්ති 

�ෙනනනට ෙඩො ්ස්සන ප්රෙෘත්තියක් වෙනු 

ඇත. ඊට්ද අේ�ො ඊවේ පටන පැවයන පැය 

ප්රෙෘත්ති්ද අසනෙො �්නෙො ඇතැයි ඔහු 

්දනියි. ඒ නිසො වේ ප්රෙෘත්තියට ත�නවේත් 

අංජනොවේත් පිනතූරය යනතමින වහෝ 

�ෑවුණවහොත් අේ�ොවේ ඇස �ැවටනනට 

ඇති ඉඩ ෙැඩිය. එවිට එතැන තෙත් 

ප්රශන               යක් ඇරවෙනු ඇත. ඊට්ද අංජනො සහ 

ත�න එකට සිටින ්දසුන කොව�ත් ජීවිතේට 

ප්රශන උදාකරන එකක් ෙන �ෙ ඔහු ්දනියි. 

කැ�රොෙට හසු වනොෙනනට වේ තරේ 

උත්සොහ කරනවන ඒ නිසොය. ඒ නිසො ව�වතක් 

ඔහු වීඩිවයෝ කර�ත් ්දසුන එකක් වහෝ 

පොවිච්චියට �ැනී� ෙැළැක්විය යුතුය. 

“නම ්දේවා නදවල් ඔයානග කැමරානව් 
නරනකෝඩ් වුණා කිය්ලත මං ්දනනවා. හැ්බැයි 
මනේ අකමැතන්න ඔයා අනප මූණු ඔය නිව්ස් 
එකට ඇතුල් කන�ාත මං ඔයාට විරුද්ධව නඩු 
දානවා...”

වත්නුක වේ තරමින ෙොරතොකරුෙො 

ස�ඟ පැටව්නවන ඇයි්දැයි අංජනොට ඒ 

ෙනවිටෙත් වත්රුේ�නනට �ැරි විය. 

“නමාකද්ද නම්න නවනනන? ප්රශනයේ්ද?”

වත්නුක හො ෙොරතොකරු �ැද්දට විත් 

සිට�ත්වත් සුදු අත්දි� කමිස හො කළු කලිසේ 

ඇඳි ව්දව්දවනකි. වත්නුක ඒ ෙනවිටත් සිටිවේ 

වනොනිමුණ වක්නතිවයනි. 

“නමයා එනවා මට රස්සාව කරන හැටි 
උගනනනන. මං ජර්නලිස්ට් නකනනේ. මං නම 
සදධිය රින�ෝර්ට් කරනවා. නම නගාල්න්ලාත 
හැපපිචච න්ලාරිනයන අනතුරට ්ලේනවනන 
ගියා කිය්ලා කට්ටිය කිව්වා. මං ඒ විස්්නර් 
ගනන ආවම නහන නීති ක්ා කරනවා...”

ෙොරතොකරු ඔවුන ව්දව්දනො ළඟ ආවයත් 

සිංහ වෙස් �නනට සැරසුවේය. වත්නුකවේ 

්ද�රැඟිල් වෙේලුවේය.

“සනහෝ්දරයා මං එක ව්ාවේ කිව්වා. 
මාව ඔය නිව්ස් එකට ඇතුල් කරනන එ�ා. 
ජර්නලිස්ට් තියා නමාකා වුණත ඉස්නසල්්ලා 
කියන සංහ්ල නතරුමගනන පුළුවන නවනන 
එ�ැයි.”

ඔහු එෙර කැ�රොෙ පහත වහ්ො තිබූ නිසො 

වත්නුක �ය නැතුෙ� කතො කවේය. 

“එයා අකමැති නම ඔයාට ඒ නගාල්්ලනනග 
ඒවා �ාවිචචි කරනන ්බෑ. නීතිය ඒක ්මයි...”

වක්නතිය �ැ්ද� වත්නුකවේ ව්දවතෝට 

හිනොෙක් ආවේ ඒ කතොෙටය. කවුරුන වුෙත් 

ඔවුන ය�ක් ්දනනො අයෙලුන විය යුතුය. 

“එනහම්ද..?”

“ඔව්... අපි න්බාරුවට කියනනන නෑ අපිත 
න්ලෝයර්ස්්ලා. ඔයා නප්රාවිනසයල් රින�ෝටර් 
නකනනේ්ද...?”

නිතීඥයො �ෙ කී වකනො ඇසුවේය. වත්නුක 

අංජනොෙ එෙර බිය නැතුෙ� අතින අල්ො ඒ 

පසට හරෙො �ත්වත්ය.

“ඔව්... මනග සර්විස් එක අවුරුදු හ්ේ...”

ඔහු කීවේ උදාරේ අයුරිනි. වත්නුකවේ 

ව්දවතෝට වසෝපොහස සිනොෙක් නැගුවේය. 

“වැඩේ නෑ එචචර සර්විස් එකේ තිබි්ලත. 
ඔයා මාධ්ය ආචාර්ධර්ම ්දනනන නෑ. ම්ේ 
කර්ලා නම මහත්යා ඉනන කෑලි අයින කර්ලා 
නිව්ස් එක හදාගනන...”

ඔහු එතැනින නික්ව�න ෙොරතොකරුවේ 

පිටටත් තට්ටුකර කියො වත්නුක ව්දස �ැලුවේ 

සඟෙො�ත් සිනොෙකිනි.

“නගවල්ව්ලට නහානරන ආව ගමනේ 
නන්ද..?”

ඒ මුහුවණන� ඔහු වත්නුක හො අංජනොව�න 

ඇසුවේය. අංජනොට වත්නුකවේ මුහුණ 

�ැලුනි.

“අපිත ඔය කාන්ල �හුක�ා... නිව්ස්වලින 
නජෝඩුව නගවල්වලින ්දැේකානම අ්ද න්දනනම 
නග්දර ගිහින හමාරයි...”

“නෑ... අපි නග්දර ඉඳ්ලා ්මයි නකා�ඹ 
යනනන. එනහම ප්රශනයේ නනනව්. මට ඒ 
මනුස්සයා එේක නේනති ගිනේ එ�ා කියපු 
නදම කරන නිසා... අපි ඉනනන නකායි්රම 
පීඩනනක්ද... යනන ගිය ගමනන නව්ලාව 
�ැනනා. ඊටත අපි නග්දර යනන කලින නමවා 
නිව්ස්ව්ල ගියානම ඒ මිනිස්සුත ක්ල්බ්ල නවනවා. 

�ව්නන ඒ හිතව්ලට දුේන්දන එක.”

වත්නුක ඔහුවේ ෙැරදි අ්දහස නැති කරමින 

කීවේය. 

“ඕනගාල්න්ලා න්ලාරි ඩ්රයිවර්ට විරුද්ධව 
නඩුවේ එනහම යනවනම කියනන... අපි නම 
�ැතන්ම න්ලෝයර්ස්්ලා...”

මුලින කතොකළ වකනො වනොෙ අවනක් වකනො 

කියදදී ඔවුන ව්දව්දනො එතැන කැරකී ඇත්වත් 

නිකේ වනොවේ කියො වත්නුකට හැඟුවනය.

“අනන නෑ මිස්ටර්... එක අ්කින ඒ 
මනුස්සයා නමානවා කරනන්ද ඔය යකඩ නගානඩ් 
නරේේ නැතිවුණාට. සමහරවිට ඔය න්ලාරිනය 
අයිතිකාරයා නවන නකනනේ නවනන ඇති...”

වත්නුක ෙහො කීවේ ව්ොරි රියැදුරො වකවරහි 

උපන අනුකේපොෙකිනි. 

“ඒක ්මා. නම්න කඩවල් න්දකක CCTV 
ව්ල සදධිය ්ලස්සනට රින�ෝර්ට්නව්ලා 
තිනයනවා. වනදියේ න්දනවනම 
න්දනනන න්ලාරිනය අයිතිකාරයා 
්මයි...”

වත්නුක අංජනොවේ මුහුණ 

ව්දස �ැලුවේ ඈ අල්ොව�න සිටි 

ඔහුවේ අවත් ග්රහණය ්දැඩි කළ 

නිසොය. ඇවේ මුහුවේ වූවේ ්දැඩි 

වෙවහසකර �ළොනික �ෙකි. 

“අපි යමු.”

ඔහුවේ �ැල�ට ්දෑස් අල්ො�ත් 

ඇය වසමින කියදදී වත්නුක ඉදිරිවේ 

උන නීතිඥෙරුන කී ව්දව්දනො ව්දස 

�ැලුවේය.

“අල්්ල්ලා දාමු මිස්ටර් අපිට 
කර්දරයේ වුනණ් නෑනන. අපි නම 
හදිස්සයකට නකා�ඹ යන ගමන.”

ඔවුන තෙත් ය�ක් කියනනටත් 

වපර වත්නුක අංජනොවේ අතින 

අල්ොව�න පොවර පවසක නෙතො තිබූ 

කොරය වෙත ව�ොස් ඉඳ�ත්වත්ය.

“මට හරි ්බයේ ්දැනුණා. ්ාමත ඒක 
එනහමමයි. අනන මීට�ස්නස අපි යන ගමනේ 
්බස් එනේ යං...”

කොරයට ව�ොඩ වූ සැනින වත්නුකවේ 

උරහිවස් හිස වහොෙොව�න ඔහුෙ ්දැඩිෙ 

අල්ොව�න අංජනො කීෙොය. ඇවේ ස්පර්ශය 

වෙනදාට ෙඩො උණුසුේෙ ඔහුට ්දැනුවේය. 

ඔහු ්දකුණතින ඇවේ හිස පිරි�ැදවද ඈ තුළ 

ඇතිෙ තිබූ �ොනසික පීඩනය ්දැනුණ නිසොය.

“එනහම ්මයි නනෝනා. ජීවිනතට අපිට 
අනනපේෂි්ව නගාඩේ නදවල් එනවා. අපි ඒවට 
මුහුණ න්දනන ඕන. ජීවතනවනවා කියනනන 
ඒකයි...”

ඔහු ෙේ අතින කොරය පණ �නෙමින 

කීවේය. 

“ඒත... මට නතනරනනන නෑ. මට ඉස්සරහ 
්බ්ලනන ්බයයි වනේ. ඒ න්ලාරිය අනප �ැත්ට 
එන හැටි මට නපනවා...”

“්ලස්සන න්දයේ හිනත මවාගනන. අපි 
න්දනනා කසා්ද ්බඳින ්දවස වනේ. එ්නකාට ඔය 
කැ්ට හිනත මැනවන ඒවා මැකි්ලා යනවා...”

ඔහු ඇයට එවස් කීේද ෙොහනයට අත 

ත�ත්� ඔහුටත් ඒ ්දසුන �ැවුවේය. 

“ඔයාට මහනසයි වනේ නම මනග උරහිනසන 
ටිකේ නිදාගනන. ඔයා කිව්නව ්දවසේ 
සනීන�ටම නින්ද යන ්ැන මනග උරහිස 
කිය්ලා...”

වත්නුක වතනනවකෝන කොරය පොවර ෙොහන 

අතරට එක් කරමින කීවේය.

්ල්බන සතියට

w jirhs
87 නකාටස

බියංකා නානායේකාර ලියයි

අනන මීට�ස්නස් 
අපි යන ගමනේ 

්බස් එනේ යමු 
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උ�ෙඝාෂණය� අතර�ෙ� ෙපා�� 

රාජකා�වලට බාධා කළාය �යන ෙචාදනාවට 

අ�ත� ��ව��ාල�ය බල ම�ඩලෙ� 

�ට� කැඳ��ක�, අරගල �යාකා� ල�� 

�රෙ�කර ප��ය අෙගා�� 30 වැ�� 

ෙපා�� අ�අඩං�වට ප�ෙවනවා. ආෙ� 

සැ�තැ�බ� 10 වැ�� තම� මෙ��ත්රා� 

�යමෙය� ඔ�ව ඇප මත ��හැ�ෙ�. 

���� ��යටම ෙ� ප්රවෘ��ය� එ� 

රා�ෙ� ෙදරණ ප්රවෘ��ව�� රටට 

�ෙ�දනය ෙක�ණා. ඒ ෙමාෙහාෙ� ෙදරණ 

ප්රවෘ�� මැ��ෙ� �ෙ��කාව ��යට 

කට�� කෙ� ��� නානාය�කාර. ල�� 

�රෙ�කර ස�බ�ධ ප්රවෘ��ය �ෙ�දනය 

කර�� ���ෙ� හදවත ගැෙහන බව� 

ෙබාෙහාමය� ෙ��ෂකය�ට ෙනාෙප�ණාට 

ඇ�තටම ඒ ෙමාෙහාෙ� එෙහම �� බව 

ඇය ප�ව ෙ���� සටහන� තබ�� �යා 

��ණා. ල�� �රෙ�කර ඇෙ� දයාබර 

සැ�යා �ම�, ඔ� ඇප මත �දහ� �ෙ� 

�වත ඇයටම �ෙ�දනය කර�නට ���ම� 

ෛදෙවාපගත අව�ථාව� �යල� ��� 

�යලා ��ෙ�. 

“කාෙලකට ප�ෙ� ල�� ගැන ��� එක� 
මට �ය�න ලැ�ෙ�. කව�ව� නැ� බය�, 
��� එක �යලා ඉවර ෙවනක� ��ය� නැ� 
ග�ය�, ප�ව හ�ෙය� ගැෙහ�� �රෙවනවා 
වෙ� දැ�� ෙවලාව�.”

���ෙ� කතාව දැ�ක ගම� අ�ට මත� 

�ෙ� �ට අ��� හතරකට ක�� ���� 

�යන ඉ��යා� �ෙ��කාව ක�පනයට 

ප�ෙනා� ඇෙ� සැ�යාෙ� හ�� අන�ර 

ගැන �ෙ�දනය කර� හැ�. ප�ව ඇ�ෙළ� 

��තර ත�බ�න තර� ර�නය� දැ�� 

ෙවලාවක ���� වෙ�ම අෙ� ���� ඇෙ� 

වෘ��ය සහ ෙපෟ�ග�ක�ව පටලාග�ෙ� 

නැ�ව රාජකා�ය හ�යටම ඉ�ට කළා.

ඒ ගැන අ� ඇය� එ�ක කතා කළා. 

හැබැ� සමාජ �යාකා�කය�ෙ� ��ඳ� 

��යට සාමා� ��ඳකට එහා ඇය කරන 

කැප��ම ගැන� වැ�මන�ම අ� ඇය� 

එ�ක කතා කෙ�.

“මම ���ම වැඩ කෙ� සැටල�� �පවා�� 
නා�කාවක. 2010 � ල��� එතැන වැඩට 
ආවා. ඉ�� අ� එකට වැඩ කළා. ඒ කාෙල� 
මෙ� ෙහාඳම යා�වා �ෙ� එයා. මෙ� හැම 
ප්ර�නය�ම මම කතා කෙ� ල�� එ�ක. 
දරාග�න බැ� ප්ර�නය� ආව� ල�� එ�ක 
�යලා ඇ�වහම �තට ෙලා� සැන�ම� 
දැ�ණා. ඉ�� ඔෙහාම අ��� හතර� �තර 
යනෙකාට ද�ෙනම නැ�ව අ� ෙප�ව�� �ණා.

රජරට ��ව��ාලයට 
ෙ��ලා ල�� 
අ�රාධ�ෙ� �යා. 
හැබැ� ��ව� 
හැමෙවලාවකම ඔ� 
මාව බල�න ආවා. 
2014 � එයා එෙහ 
මහා �� සංගමෙ� 
සභාප� �ණා. 2015 
� තම� ල�� අ�ත� 
��ව��ාල�ය 
බල ම�ඩලෙ� 
කැඳ��ක� ��යට 
ප��ෙ�. හැබැ� ඔ� 
ඒ ගැන මට ��ෙ� 
නැහැ. ෙව�ස�� 
එක�� ඒක දැක� 
යා�ෙව� තම� ෙකා� 
කරලා ඒ ගැන මට 
��ෙ�.

ඒ කාෙ� ඔය තන�ර 
ගැන මට ෙලා� 
දැ�ම� ��ෙ� නැහැ. 
හැබැ� අ�තෙ� 
කැඳ��ක� ��වම 
අ�වා�යෙය�ම ප්ර�න 
ඇ�ෙවනවා �යලා ඕන 
ෙකෙන� ද�නවෙ�. 
ඒ �සා ඒක අහ� 
ෙවලාෙ�� මම ෙහාඳටම 

ඇ�වා. දව� ගාණ� ල�� එ�ක කතා 
ෙනාකර ��යා. එයා මෙ� �ත හද�න සෑෙහන 
උ�සාහ කළා. එයා කර�ෙ� නරක ෙදය� 
ෙනෙම� �යන එක ෙ���ග�තට ප�ෙ� මම 
ආෙය� එයාට කතා කළා.”

අ�තෙ� කැඳ��ක� �ණාට ප�ෙ� 

��� ගැන ෙහායලා බල�න ල��ට ෙවලාව 

��ණද?

“ෙගාඩ� කා�යබ�ල 
�� �සා ල��ට 
�තරම මාව බල�න 
එ�න බැ� �ණා. 
හැබැ� ��ව� 
හැමෙවෙ�ම ෙෆා� 
එෙක� කතා කර කර 
මෙ� ගැන ෙහ�වා. 
දවස� ෙෆා� එෙක� 
මැෙ�� කර කර 
ඉ�දැ�� එකපාර 
මැෙ�� නතර �ණා. 
එයා අ�අඩං�වට 
ප�ෙවලා �යලා 
ප�ෙ� දැනග�තා. 
එ� තම� ල�� 
පළවැ� පාරට 
ඇෙර�� �ෙ�. 
ඒ කාෙ� අෙ� 
ස�බ�ෙද ක��� 
ද�ෙ� නැහැ. ඒ 
�සා කාෙග�ව� 
උද� ග�න� බැහැ. 
ෙමානාද කර�ෙ� 
�යලා �තාග�න 
බැ�ව මම ��ම 
��යට අසරණ �ණා. 
� �රා අඬ අඬා 
ඉඳලා වැඩට �යාම 
ල��ෙ� ��� 
එක �ය�න ෙවලා 

��ෙණ� මට. �ත හ�ෙගන ��� එක �යලා 
ඉවරෙවලා බා��� එකට ���ලා ෙහාඳටම 
ඇ�වා.”

ප�ෙ�?

“උ�ෙඝාෂණවලට යන යන පාරට එයාට 
න� වැ�ණා. ල�� �මා�� �� වාර 
ගාණ එයාටව� මතක නැ�ව ඇ�. එයා 
බ�ධනාගාරගත ෙවන හැමපාරම මම එයාව 
බල�න යනවා. ���ම මම ල��ව බල�න 
බ�ධනාගාෙරට �ෙ� මෙ� යා�ෙව�ෙ� 
හ�බ�� ෙකෙන� එ�ක. ප�ෙ� ප�ෙ� ත�යම 
ය�න ග�තා. එතැනට ත�යම ය�න ෙමාකටද 
බය ෙව�ෙ�. එතැන� ඉ�ෙ� ����ෙ�. 
අ�ක ල�� බල�න ආවා ��වම ඒ අය හ� 
�හදව මා� එ�ක කතාබහ කරනවා.”

ඔය ස�බ�ෙදට ���ෙ� ෙගද�� කැම� 

�ණාද?

“තා�තා අකමැ� �ෙ� නැහැ. ල�� 
�තරම පාෙ� ඉ�නවය, �ෙ� �ලං�ෙ� 
වැෙටනවය �යලා අ�මා ෙ� ස�බ�ෙදට 
ත��ම ���ධ �ණා. මම ල�� ම�ෙතම �� 
�සා ප�ෙ� ෙගදර අය එයාට කැම� �ණා. 
2019� අ� කසාද බැ��.

ඊටප�ෙස� අ�ට එකට ඉ�න ෙලා� කාලය� 
ලැ�ෙ� නැහැ. මම තාම� ආස� එයාෙ� අ�� 
අ�ල� ඇ���න ය�න. ��වාස කර�න අ� 
යා�ෙව�� � ඉඳලා තාම ��� ෙහා� එකකට 
��� ��� එක� බලලා නැහැ. එ� ඉඳලා 
අදට� ල�� ෙගදර එ�ෙ� ස�යට දව� 
ෙදක�. ඒ ආව� �ට ඉ�න ෙව�ෙ� නැහැ. 
�ව හ�ෙබ�න ඉ��� එයාට මෙ� ගාව ඉ�න 
ෙලා� කාලය� ��ෙ� නෑ. හැබැ� ��ව� 
හැමෙවෙ�ම එයා මෙ� ගැන ෙහායලා බැ�වා.

අරගෙ� �ට� දව� පනහටම ල�� ෙගදර 
ආෙ� දව� ෙදක�. ඒ ආෙව� ෙහාඳටම 
උණ හැ�ලා. අරගෙ� �සා අ�අඩං�වට 
ප��ණහම� මම එයාව බල�න �යා. එ� 
ෙසන�රා� මම ල�� ගැන ��� එක �ය� 
එක �ලෑ� කරලා කර� ෙදය� �යලා සමහ� 
�යලා ��ණා. ඇ�තටම ඒක එෙහම ෙදය� 
ෙනෙම�. එ� මම �වා� දවස�. ඇප ලැ�� 
�සා ල��ව බල�න ෙහා���� එකට ය�න 
��ෙ�. ඒ දවෙ� ��� �යන අ�� �ෙ��කාව 
අස�ප ෙවලා එ�න බැ� �සා මට ය�න 
�ණා. ප�ෙ� මම ල��ව බලලා ෙක��ම 
����� එකට �යා. ල��ෙ� ��� එක 
��� �සා ප්රවෘ�� කතෘ ‘ඔයාට ෙ�ක කර�න 
��ව�ද?’ �යල මෙග� ඇ�වා. ඒ ෙවෙ� 
මම කැමැ�ෙත�ම ඒ අ�ෙයාගය බාරග�තා. 
හැබැ� ඒ ��� එක �යනෙකාට මට කව�ව� 
නැ� බය� දැ�ණා. ෙ�ක ඉ�මනට �යලා 
ඉවරකර�න ඕෙ� වෙ� හැ�ම� දැ�ණා. 
��� එක �යලා ඉවර�� හැ�ෙයම ප�ව 
අ�ල� එෙහමම ��වට ෙ��� ෙවලා හ�ෙය� 
��ම ග�තා.

ල�� ෙගදර ඉ��� ඔෙහාම කෑගහනවද 
�යල සමහ� අහනවා. ල�� ෙගදර ඉ�� 
ඉ�නවද නැ�ද �යලා නැහැ. ඔ� ඒ තර� 
�හඬ ෙකෙන�. අ�ක එයා හ� ආදර�ය 
සැ�ෙය�. ෙගදර ෙමාන වැෙ� කළ� මට උද� 
කරනවා. මම තරහා ��� කෑගැ�ව� එයා මට 
කවදව� කෑගහලා නැහැ.

ල�� ෙහාඳට ඉෙගනග�� ෙකෙන�. 
උපා�ය කෙ� ග�ත අංශෙය�. එයාට ෙහාඳ 
ර�සාව� කරලා ෙහාඳට ඉ�න ��බා. ඒ� එයා 
අ�තෙ� කැඳ��ක� ෙවලා එයාෙ� උපා�ය 
පවා කැපකළා. එයා අරගෙ�ට ���  ම��ෙවා 
කකා �ම ��ග���, ෙපා�� හ��ව�� �� 
ක�� මට� �ත හ�ෙගන ��ග�න බැහැ. ඒ 
ෙමානා �ණ� ඕ�වා අතඇරලා �ලා ෙගදර 
එ�න �යලා මම එයාට �ය�ෙ� නැහැ. 
ල�� අරගල කර�ෙ� දහ� ගාණ� ���� 
ෙව�ෙව�. ඒ �සා මම එෙහම �යන එක 
අසාධාරණ�. ඉ�� එයා එෙහම කැප��ම� 
කරනෙකාට එයාෙග� මෙග� ප�ල ෙව�ෙව� 
කැපෙවලා මම එයාට සහාය ෙදනවා.”

��� කතා කර�� මට මත� �ෙ� එක 

ෙදය�. ඒ... �ලා �යාම ප�ව පලාග�ෙ� 

ක�ථක �ණාට හැමෙ�ම දරාෙගන 

��ධා�ථෙ� ප�ල �කග�ෙ� යෙශාධරා 

�යන එක.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

��� නානාය�කාර

ඒ ��� එක �යලා ඉවර�� හැ�ෙය
මම ප�ව අ�ලෙගන 

හ�ෙය� ��ම� ග�තා
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“අපිත් දුප්පත් ජන්ාවට 
ආධාර කරමුද ්බං?” පිංකි 

ක�ොණ්ඩ කිරිල්ලිකෙන් ඇහුවො.

“උඹ මඟුලක් ක්ා කරනවා. 
අපප අපත් සපත් නෑ. ඊපේ 
ලිපස්ටික් එක ගත්පත් ණයට. 
රෑට කෑපේ පපලේන්ටියක ්පාන් 
කාලක් ඔ්බාපගන. ඔෆිස් අඳින 
ඇඳුමක් ඉරුපණාත් මළා! ගන්න 
පනෝ මනී.” ක�ොණඩි ක�ෝපකෙන් 

පැවසුවො.

“ඔය හැපමෝම ආධාර පදන්පන් 
්මන්පගේ සලේලිවලින්ද ්බං?” 
පිංකිකෙන් ක�ෝක�ොක් හිනොවක්.

“එකෙනම් ක�ොකෙොමද?”

“අනුන්පගේ සලේලිවලින්! 
අනුන්පගේ සලේලිවලින්. 
ප්පාලිටික්පකෝ නම ජන්ා 
මුදලින්. ඒක ්මයි සිස්ටම එක. අපිත් අපප 
සු්බ සංගපම නම විකුණලා ්බස්වලට නැගලා 
ආධාර ඉලේලමු. සලේලි නැ්ත් පකලේපලක් 
ළඟට ඇවිලේලා පකාමපලේ දැමමම ්බස් 
පෙයාර් එක හරි පදන පමාංගලේ ප්බෝයිස්ලා 
දැන් ඕනෑ්රම.” පිංකි පණඩිත�ම 

ප්රදර්ශනෙ �ළො.

“අන්න මරු!” ක�ොණඩි කීකේ එ� පයින්.

එ� පයින් ෙැයි පැවසුකේ, ක�ොණඩි 

ළඟින් �ැරකපොතකතක් ගිෙ නිසො හිරිකිකත 

එ� �කුලක් උසසොකෙන සිටි බැවින්.

“හැ්බැයි මිනිස්සු කැපේට සලේලි දානපකාට 
අපි ඒ දිහා ්බලන්න පහාඳ නෑ. නැති්බැරි 

මිනිස්සු කීයක්හරි දානපකාට, දාන ගාණ 
අපි දැක්පකාත් එයාලට ලැජජා හිප්යි. ඒ 
පවලාවට අපි අහක ්බලාගනිමු.”

පසු දිනම �ැට කද�ක් කෙන ඔවුන් 

බසවලට නැිංෙො.

“අ්පපගේ පම ව්ායාමය හුපදක් ලිපස්ටික්, 

කියුපටක්ස්, පේස්පවාෂ් ගන්න පනපවයි. 
දුගී දුප්පත් ජන්ාව පවනුපවන් චුේටං 
පහෝ ආධාරයක් පදන්න.” පිංකිකෙන් ෆුල් 

ජනහිත�ොමී කටෝක් එ�ක්.

ලේ මොන්දම් ක�ොල්කලෝ කමන්ම 

තලතතතෑනි කෙෞවනකෙෝත, වැඩිහිටි 

ඉලන්දාරිත පැන පැන �ැටෙට අත කපේවො. 

පැෙක් පමණ ෙත වනවිට �ැට කද�ම 

ෆුල්!

“අපන්! අපප රපේ මිනිස්සු පකාච්චර 
පහාඳද? අසරණයන්පගේ දුකට උණු පවනවා. 
අපිටත් පමපකන් පකාමිස් එකක් තියාගන්න 
්බැරුවයෑ! පලාක්පකෝ කරනවානම අපි 
කළාම පමාකද? අදට පම ඇති. අපි යමු.” 
ක�ොණඩි පැවසුකේ නළලින් කේකරන දාඩිෙ 

ඇඟිල්ලකින් පස දමමින්.

ත�ෙනිකේ පිංකිකේ නිවසට ගිෙ ඔවුන් 

සතුටින් �ැට විවෘත �ළො. �ැට කද� නම් 

පරී තිබුණො. එකෙත ඒ මුදල් කනෝට්ටුවලින් 

නම් කනකවයි! කටලික�ෝන් අිං� ලියූ ක�ොළ 

�ැබලිවලින්!

සංඛ සඳරුවන්

නැති ්බැරි මිනිස්සු කීයක්හරි දානපකාට
අපි අහක ්බලාගමු

l¾;D" 
ධරණී mqj;am;

ලිබර්ටි පබ්ලිෂර්ස්
ප්රයිවට් ලිමිටඩ් 

අංක 91,  
විජේරාම මාවත,  

ජකාළඹ 07.

දුරකතන: 0115 200 900 
ෆැක්ස් : 0112 673 451

ඊ ජේල් : 
dharanee.editor@liberty.lk

දැන්වීේ : 
0112 672601, 
0112 672603

ෆැක්ස් : 0112 672648

ජබදාහැරීේ : 
0112 127204,
0112 127210 

ෆැක්ස් : 0112 455134
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“ෙලාකෙ� මාරා��කම සතා 
ෙමාකාද?”

�� ෙමාරා, ��ලා, නයා... නැ�ත� �� 

ම��වා? නෑ... ඔය ක��� ෙනෙම�.

ඒ තම� �ං� ම��වා.

ඉ�හාසෙ� ඉඳලා ග�තහම වැ�ම 

��� මරණ  ගාණකට වග�ය�න 

ඕන ස�වයා ම��වා. ම��ෙවා 

�සා හැම අ���ෙදම ෙලාෙ� 

�රා ���� 750,000කට අ�ක 

ප්රමාණය� �යයනව�. ෙමාකද 

ෙඩං�, බරවා, මැෙ��යාව, 

�කා, �����යා, ජැප�� 

එ�සපල��� ඇ�� ෙරාග 

ෙබාෙහාමය� අ�ට ෙබා කර�ෙ� 

��දැලාෙ�.

ම��වා �සා ලංකාවට 

ඇ��� ෙලා�ම �නාෙ� 

��ධෙවලා �ෙය�ෙ� 1934-35 

කාෙල�. ඔය අ��� ෙදෙ�� 

මැෙ��යා වසංගතය �සා අෙ� 

රෙ� ���� 80,000කට වැ� 

ගාණ� �ය�යා�. අ�රාධ�ර 

��ටාචාරය �ඳවැෙට�න ෙ��ව 

�ෙණ� මැෙ��යා වසංගතය 

�යලා ඉ�හාසඥය� �යනවා. 

එෙහම බැ�වම අෙ� අ�රාධ�ර 

��ටාචාරය නැ� නා�� 

කරලා �ෙය�ෙන� ෙ� �ං� 

ම��ෙව�ෙ�.

ම��ෙවා ��නවට වඩා කන 

ගාවට ඇ�� �ං... �ං ගාලා �ං� 

�යන එක� දරාග�නම බැ�. �ත 

ගායනාව� වෙ� ඇ�නට අ�ට 

ඒ ඇෙහ�ෙ� ම��වෙ� අ�ත� 

සැෙලන හඬ. ෙමයාලට ත�පෙ�කට 

ත� සැ�� වාර 500-600� කර�න 

��ව��.

‘ම��ව�ට ��� කර� 

ම� පැ� ෙබා�න’ 

�යලා �ං�ව�� 

�ෙයනවෙ�. 

ම��ව�ට ආෙ� 

අ��ෙව� ම� 

පැ� ෙබා�න 

��� කර�න 

ෙදය� නැහැ. එයාලා 

ෙකාෙහාම� ෙබා�ෙ� 

ම� පැ�, ශාක �ෂ. ෙ� �ලා 

�ව�ෙව�ෙ� ම��වෙ� ගෑ� 

සතා. ම��වෙ� ගෑ� සතාට �යන 

නම� ෙහායාග�න නැ� �සා ආදෙ�ට 

ඕෙ� න� ‘ම��’ �ය�න� ��ව�.

ෙ� ම��ලාව එළව�න එ�දහ� 

නව�ය අ�ව දශකෙ� �� කාෙ� ඉඳලම 

���� ම�� දැ�, ම�� ෙකා�� වෙ� 

ෙ� භා�ත කළා�. ඉ�සර හව�යාෙ� 

ෙව�� අෙ� අ�ත�මලා ම��ෙවා 

එළව�න �තාෙගන ෙපා� ෙල�, ක� 

මද, ෙපා� ක� ��චනවා මට මතක�. 

ඒවා ��චනෙකාට ම��ව�ට �තර� 

ෙනෙම� අ�ට� ��මල ගහ� ය���ට 

වෙ� �ව�න �ෙතනවා. ඔය පාර�ප�ක 

ෙක� ක්රම ඇඟට ෙහාඳ �ණාට ම�� 

ෙකා�� එෙහම න� ඇඟට ෙහාඳ නැ��. 

ම�� ෙකා�� එකක ��වැ� �යක �ස 

�ෙයනවා �යනවෙ�. ඒ �සා ම�� 

ෙකා��  භා�ත කර�නම එපා �යල� 

ෛව�ව� �ය�ෙ�. ම��ෙවා 

එළව�න සමහ� 

ෙ�පර�ස� 

පා��� කරනවා. 

හැබැ� එ�වට 

දැ� ඉ�න 

ම��ෙවා 

��ට�ව� බය 

නැහැ �යලා 

ද�ෙනා ද��.

ඔය එ� ෙනා� ෙම� 

ප්ර�න �සා දැ� �ඟ� අය 

ෙසෟ�ට අ�තකර නැ� ප�සර 

�තකා� ම�� �� භා�තා කරනවා. 

�ප� මාක�වල එෙහම දැ� ම�� �� 

ජා� �ය� �ෙයනවද �යලා �ක� 

���ලම බල�නෙකා.

ම�� කරදෙ� 

ප්රා���ත කරවන 

ඇඟට ෙහාඳ ම�� 

�ර� හදන හැ� 

තම� අද අ� 

�යලා ෙද�ෙ�. 

හ� ප්ර��යට ෙ�ක 

හැ�ෙවා� ෙගාඩ 

ය�න ආෙ� ��� 

ඕෙ� නෑ

ෙ�කට අ�ට ක� 

�� 1kg, ප�ටා �� 

200g, න�� �� 

100g, ෙකාෙහාඹ 

ෙත� 100ml, ��� 

ෙත� 100ml, පැ�� 

ෙත� 100ml, ෙ�ර 

ෙත� 50ml, ස�� 

�වඳ 50ml, BB 

ෙත� 200ml (�ම 

���මට), B.H.T 

කැට ෙ� හැ� 

එක� (���ම 

වැළැ��මට), 

ෙපා� ෙපා��� බෑ�, උණ ප�� �� 

�යන අ�ද්ර� �ක අව� ෙවනවා. ෙ� 

හැමෙ�ම �ටෙකා�ෙ� ඩෑ� පාෙර� 

අ�වට ග�න ��ව�.

ම�� �� දහයක ෙප��ය� 150-

200කට වෙ� �ලකට අෙල� කර�න 

��ව�. ඒ වෙ�ම ෙ�වා පැයකට ආස�න 

කාලය� දැ�ෙවනවා �යන එක� මත� 

කර�න ඕෙ�. තව� ��තර දැනග�න 

ඕෙ� න� 0714766819 අංකයට කතා 

කර�න

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

පාඩ� අංක 37
�ෙ� 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.

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

“ෙලාකෙ� මාරා��කම සතා 

�� ෙමාරා, ��ලා, නයා... නැ�ත� �� 

ම��වා? නෑ... ඔය ක��� ෙනෙම�.

ඒ තම� �ං� ම��වා.

ඉ�හාසෙ� ඉඳලා ග�තහම වැ�ම 

��� මරණ  ගාණකට වග�ය�න 

ඕන ස�වයා ම��වා. ම��ෙවා 

�සා හැම අ���ෙදම ෙලාෙ� 

�රා ���� 750,000කට අ�ක 

ප්රමාණය� �යයනව�. ෙමාකද 

ෙඩං�, බරවා, මැෙ��යාව, 

�කා, �����යා, ජැප�� 

එ�සපල��� ඇ�� ෙරාග 

ෙබාෙහාමය� අ�ට ෙබා කර�ෙ� 

ම��වා �සා ලංකාවට 

ඇ��� ෙලා�ම �නාෙ� 

��ධෙවලා �ෙය�ෙ� 1934-35 

කාෙල�. ඔය අ��� ෙදෙ�� 

මැෙ��යා වසංගතය �සා අෙ� 

රෙ� ���� 80,000කට වැ� 

ගාණ� �ය�යා�. අ�රාධ�ර 

��ටාචාරය �ඳවැෙට�න ෙ��ව 

�ෙණ� මැෙ��යා වසංගතය 

�යලා ඉ�හාසඥය� �යනවා. 

එෙහම බැ�වම අෙ� අ�රාධ�ර 

��ටාචාරය නැ� නා�� 

කරලා �ෙය�ෙන� ෙ� �ං� 

ම��ෙවා ��නවට වඩා කන 

ගාවට ඇ�� �ං... �ං ගාලා �ං� 

�යන එක� දරාග�නම බැ�. �ත 

ගායනාව� වෙ� ඇ�නට අ�ට 

ඒ ඇෙහ�ෙ� ම��වෙ� අ�ත� 

සැෙලන හඬ. ෙමයාලට ත�පෙ�කට 

ත� සැ�� වාර 500-600� කර�න 

‘ම��ව�ට ��� කර� ‘ම��ව�ට ��� කර� 

ම� පැ� ෙබා�න’ 

�යලා �ං�ව�� 

ම��ව�ට ආෙ� 

ෙදය� නැහැ. එයාලා 

ෙකාෙහාම� ෙබා�ෙ� 

ම� පැ�, ශාක �ෂ. ෙ� �ලා 

�ව�ෙව�ෙ� ම��වෙ� ගෑ� 

���� ම�� දැ�, ම�� ෙකා�� වෙ� 

ෙ� භා�ත කළා�. ඉ�සර හව�යාෙ� 

ෙව�� අෙ� අ�ත�මලා ම��ෙවා 

එළව�න �තාෙගන ෙපා� ෙල�, ක� 

මද, ෙපා� ක� ��චනවා මට මතක�. 

ඒවා ��චනෙකාට ම��ව�ට �තර� 

ෙනෙම� අ�ට� ��මල ගහ� ය���ට 

වෙ� �ව�න �ෙතනවා. ඔය පාර�ප�ක 

ෙක� ක්රම ඇඟට ෙහාඳ �ණාට ම�� 

ෙකා�� එෙහම න� ඇඟට ෙහාඳ නැ��. 

ම�� ෙකා�� එකක ��වැ� �යක �ස 

�ෙයනවා �යනවෙ�. ඒ �සා ම�� 

ෙකා��  භා�ත කර�නම එපා �යල� 

ෛව�ව� �ය�ෙ�. ම��ෙවා 

එළව�න සමහ� 

ෙ�පර�ස� 

පා��� කරනවා. 

හැබැ� එ�වට 

දැ� ඉ�න 

ම��ෙවා 

��ට�ව� බය 

නැහැ �යලා 

ද�ෙනා ද��.

ඔය එ� ෙනා� ෙම� 

ප්ර�න �සා දැ� �ඟ� අය 

iajhx 
/lshd

��ටාචාරය� වනස� උ� එ�ක 
ෙමාන ග�ෙද�ව�ද? 

�යවර 2
දැ� ෙ�ෙක� �ං� �� හ�ෙගන උණ ප�� �ෙ� 1/3� 

ෙව�න ෙදපැ�තට ෙරා� කරලා �ර� හ�ෙගන දව� ෙදක� 
පවෙ� ෙ�ලෙගන ප�ෙ� තද අ�ෙව� ෙ�ලග�න.

�යවර 3
B.H.T ෙ� හැ�ද�, BB ෙත�, ෙකාෙහාඹ ෙත�, ��� ෙත�, පැ�� 

ෙත�, ෙ�ර ෙත� සහ ස�� �වඳ එකට �ශ්ර කරග�න. දැ� ෙ� 
�ශ්රණෙ� �ර ��වලා �ශ්රණය �ෙ� දවටග�න. ඉ��ෙවන �ශ්රණය 
ක��යාග�න ��ව�.

හ�ග�� �� �ක ෙපා� ෙපා��� �� බා��යක �ලා වහලා 
ෙ�ෙල�න �ය�න. දවස� ෙදක� �යාට ප�ෙ� න�� �� තවරලා 
ඇ��� කර�න. 

�යවර 1
ක� �� ෙකාට� පහකට ප�ටා �� 1� �ශ්ර කරලා ව�ර �ක� 

�ලා අෙ� ඇෙලන ප්රමාණයට �� කරග�න.

232022 සැ�තැ�බ� 21 වන බ��2022 සැ�තැ�බ� 21 වන බ��

iajhx iajhx 
/lshd

��ටාචාරය� වනස� උ� එ�ක 
ෙමාන ග�ෙද�ව�ද? 



24 2022 සැප්ැම්බර් 21 වන ්බදාදා

ක�ොළඹ 7 විකේරොම මොවත අං� 91 හි පිහිටි ලිබර්ටි පබ්ලිෂර්ස් ( කපෞද්ගලි�) සමෝගම විසින්, මලවොන �ළුක�ොඳයොකේ පිහිටි සිය මුද්රණොලකේ මුද්රණය �ර ප්රසිද්ධ �රන ලදී.


	20220921_DNI_MAIN_01
	20220921_DNI_MAIN_02
	20220921_DNI_MAIN_03
	20220921_DNI_MAIN_04
	20220921_DNI_MAIN_05
	20220921_DNI_MAIN_06
	20220921_DNI_MAIN_07
	20220921_DNI_MAIN_08
	20220921_DNI_MAIN_09
	20220921_DNI_MAIN_10
	20220921_DNI_MAIN_11
	20220921_DNI_MAIN_12
	20220921_DNI_MAIN_13
	20220921_DNI_MAIN_14
	20220921_DNI_MAIN_15
	20220921_DNI_MAIN_16
	20220921_DNI_MAIN_17
	20220921_DNI_MAIN_18
	20220921_DNI_MAIN_19
	20220921_DNI_MAIN_20
	20220921_DNI_MAIN_21
	20220921_DNI_MAIN_22
	20220921_DNI_MAIN_23
	20220921_DNI_MAIN_24

