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චා� ��දර ග�ම�� හැඩ � 
බට�ර මනා�ය�

ස�බ��කරණය - �ෂා�ත ��ප�මාර

ඡායා�ප - 
න�� කම��� 
(න�� කම��� 
ෙෆාෙටාග්රැ�)

හැඩගැ��ම - 
�පලාව�

����
නයනා �මා�

අද ‘ධර� මනා�ය’ සරස�ෙ� අංජ�. �රංග 

සමඟ අංජ� අ�නත ග� �නෙ� ඇයව ෙසා�� 

මනා�ය� ෙලස හැඩ කෙ� ජන�ය රංගන ���� 

නයනා �මා� ���.

ඉතා සරල චා� මනා�ය� ෙලස තම� 

අංජ�ව හැඩග�වලා �ෙය�ෙ�. ��පාට �ග 

ග�මට එ�කර ඇ� චා� ව�� එක අංජ�ෙ� 

��දර�වය තව� වැ� කර �ෙබනවා. යහ� 

මනමා�ය�ව� ඉතා ��දර ආකාරයට ගලපා 

��ම �ෙ�ෂ�වය�. 

ෙමම මනා�යෙ� ��දර�වය ජන�ය ඡායා�ප 

��� න�� කම���ෙ� කැමරා කාචයට හ�� 

��ෙ� ෙ� ආකාරයට�.

�ං� ෙතාෙරා�බ� කර�තය� 

වෙ� හැඩෙවලා ෙයෟවනෙ� ��ෙදන 

චම�කාරෙය� �ව�පතක පා� ට�� 

වා�තාකාර තන�ර� ග�න ප්රධාන 

ක�තෘ හ��මට �යා.

“ෙහාඳ�! අ� ප��ෂණය� කරලා බල�. 
ෙකාෙ�හ� නගරයක මහජන කැළ�ම� 
ෙවනවා �යලා �ත�න. ඒ ���ය �ෙත� 
මවාෙගන ෙක�ෙය� වා�තාව� �ය� 
බල�න.” ප්රධාන ක�තෘ පැව�ෙ� උපැ� 

�වළට උ�� ඇය ෙදස බල��.

“��ප�ෙ� ස�! මං �ය�නං �යෙමට.” 
�ං� ෙකාළ ��පය� �ෙගන හ�බ� 

ගැ� වා��ණා. පැය� ෙදක� තටම 

තටමා වා�තාව �� ඇය ප්රධාන ක�තෘ 

ළඟට �ෙ� ෙකාමළ �නා පා��.

“�යව� බල�න �ය� එක.”

“�����ෙ�� ෙනා���� වනචර 
අධම කාමා�ර බ� �ය� ල�සන අවංක 
��මාර ෙපාෙහාස� ���යක �රතෙ�ට 
ඉ�ෙබ�. ඒ �සා, ���ය �වාල ලබා 
���� ඇය ෙරාහලට ෙගන �ෙය�. ඇයට 
බරපතළ නැත� බරපතළ බව ෙ��තරලා 
පවස�. ය�ෂාෙ�ශ � �� ජනයා ����ව 
මාරාෙ�ශෙය� ��ත ��හ�ප �ය��, 
ෙර� උ�සාෙගන ෙපා�, ���, ගෙඩා� 
�ෙගන ��ට බසයට තලා ෙපලා �ංසා 

කර, එය ෙපරළා දමා �� තැ�වාය. 
බසය ��ෙචන�ට.....” �ං� �යාෙගන 

�යාෙගන �යා.

“හා! හා! ඇ�! ඇ�! �ාකරණ වැර��. 
හෑ�ල වැ��. සැර� වැ��. සැර බාෙගට 
බ�සලා ��ෙවලට ආප� ෙක� කරලා 
�ය�න.” ප්රධාන ක�තෘ පැව�ෙ� ��ණ 

ෙබ� කරග���.

�ං� නැවත� එය �යා ලංකාව �නව� 

දැ�ප�� ක�ඩායෙ� නා�කාව ෙම� 

ජයග්රා� �ලාෙව� එය ප්රධාන ක�තෘ 

අතට ��නා.

“ෙහාඳ�! ද�නලා එව�න�.” වා�තාව 

�ය� ප්රධාන ක�තෘ පැව�ෙ� නළල �� 

නංව��.

“ඉ�� ෙකාෙහාමද ඒක ��ෙ�?” ප��න 

ෙකා�� �ම�ෙ� ඊ��යාෙව�.

“ෙහාඳ ෙවලාවට මං ඒෙ� ෙකා�ය� 
ෙගනාවා. ෙලා�කා ��ෙ� සැර බාෙගට අ� 
කර�නෙ�. මං �යෙමට අ� කළා. ෙ�ං... 
බලපං බං.” �ං� ෙකා�ය ��නා.

‘�����ෙ�� බාෙගට කාමා�ර බ� 
බාගය� ���යක බාෙගට �රතෙ�ට 
ඉ�ෙබ�. බාෙගට ෙකාප� ���� බාෙගට 
��හ�ප �ය�� බාග ෙපා�, ගෙඩා� 
බාග ෙගන බ� බාගයට බාෙගට දමා 
ගැ�වාය.’ එ� සඳහ�ව ���.

වසර� �ය� ��යාවට කැඳවන 

ප��ඩය න� �ං�ට තවම ලැ� නැහැ.

සංඛ සඳ�ව�

�����ෙ�� වනචර බ� �ය� 
�රතෙ�ට ���යක ඉඹලා!
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ච�� ��ෙ� ස��ාෙ� පැවැ�ෙවන 

�ය සාදය ගැන �ත��. කාෙල�� ��ර� 

�ස� හ��ම�, එ�� පැවැ�ෙවන 

ම�සාදය� ච��ෙ� බලාෙපාෙරා�� 

වැ�ෙකාට ���.

“මචං මට උඹව �ක� හ�බෙව�න ඕන. 

ෙ� දැ�.”

ච�� කාරයට න���ම වාෙ� �රකතන 

ඇම�ම� ආෙ� ��කෙග�. ��ක, 

ච�� හා එකම ෙ�වා �ථානෙ� ෙ�වය 

කර�න�ය. ඒ වාෙ�ම ඔ�� ��ර�ය.

“ම�ෙගා� මචං මං ෙ� කාෙරකට නැ�ගා 

�තර�. අද අෙ� බැචාලෙ� පා� එක... අ� 

ෙහට හ�බෙව�ද? �ෙ�ෂය� ෙනෙව�ෙ�...”

“හ� මච� හ� කම� නෑ...”

��ක එෙ� �යා �රකතනය �ස�� 

කෙ�ය. ච�� ��ෙ� සාදෙ� ��ෙය�. 

ඔ� �� ප��ම එය ෙබාෙහා ස�� කතාබහ 

��� ෙමාෙහාත�. එ� ගතකළ පැය 

��පෙ� �කමටව� ��ක මත� �ෙ� 

නැත. ඔ� ෙගදර ආෙ� ම�ම රා�ෙ�ය.

ප�� පහ� ෙව�නට ෙහාරාව� පමණ 

��ය�, ච��ට කා�යාලෙ� තව� 

��ෙර�ෙග� �රකතන ඇම�ම� ලැ��. 

ඉ� �යැ�ෙ� ච�� ��ෙන�ව� අෙ��ෂා 

කළ ෙදය� ෙනාෙ�. ��ක රා�ෙ� ෙගල 

වැළලාෙගන ඇ� බව�. වයස ��පහක 

ත�ණෙය� � ඔ�ට ෙගල වැළලාග�නට 

තර� ප්ර�න ��� බව� ච�� දැන��ෙ� 

නැත.

‘මෙ� �ත �ය�න මං ගාව ��ෙ� ඔයා 

�තර� අමා�... ඔයාට� මාව එපා �ණා. 

මට� මාව දැ� එපා.’

ඒ ෙක� ��ය ච�� ��ෙ� ��කෙ� 

ප����ෙ� ෙගදර �ය �ටය. ඔ�ට මහා 

වරදකා� හැ�ම� දැෙන�නට �ෙ� ෙපර�න 

ස��ාෙ� ��කෙග� ලැ�� ඇම�ම 

��වය. ය� ෙහය�� ඔ�ව �ණගැෙහ�නට 

��ණාන� ඔ� අද� �ව�� අතරයැ� 

ච��ට ඔ� ��වන වාරය� පාසාම 

�ෙත�ෙ� �ස� ප�තැ�ම� සම��. 

ඒ වාෙ�ම කතාව� �මංග�ටද �ෙ�. 

ඒ කල� තම� ෙ�වය කළ ආයතනයක 

�� ���යක �සාය. ෙකාතර� 

ෙහා�� කතාබහ කර�� ��ය�, 

ඇය �තරම �ෙ� මට මැෙර�න 

�ෙතනවා �යාය. “���ද අෙ�... 

මැෙර�න... ඔෙහාම �ය�න 

එපා. දවසක ඇ�තටම මැෙර�න 

�ෙත�.”

එව� අව�ථාවක ���ය� 

ඇයට �ය�ෙ� එතර� ගණ� 

ෙනාෙගන�. �තර �තර 

මැෙරනවා යැ� �ය�� එය 

ගණ� ගත �� ත��වයකැ� 

අවෙබාධ කරග�නට එ� 

අෙය�ට ෙහා ෙනාහැ��ම �ළ 

ඇයද අකාලෙ� ��ත හැර� 

�ය ෙගාඩට එ�ව ���.

ෙමව� කතා �මයක ආස�නතම කතාව 

අපට අස�නට ලැෙබ�ෙ� ෙ�රාෙද�ය 

සරස�ෙය�. අංජන �ල�ංග ��වා 

ඉෙග�ම ලබ�� ��ෙ� ශා�ත්ර �ඨෙ� 

��වන වසෙ� ��ව� ෙල��. ඔ� 

හැදෑ�ෙ� මෙනාෙ�� �ෙ�ෂ උපා�ය�.

ඔ� �යය�නට ප්රථම, එ�න සව�ව�ෙ� 

තම මවට කතාෙකාට �යා ඇ�ෙ�,

“අ�ෙ� මට හ� මහ���. මෙග �තට 

හ� කරදර�” �යාය. ඒ ෙමාෙහාෙ� ඊට 

ෙ�� �මස�නට ඒ මවට ෙනාහැ� �වද, 

�කකට ප� ඇය ඇම�ම� ග��� අංජන 

�රකතනයට ප්ර�චාර ද�වා නැත.

අංජන ඉෙග�මට ද�ෂෙය�. පළ� 

ෙපළ ප�� සාමා�ථයකට තර� ද�ෂතා 

දැ��ෙව� බවද �යැෙ�. ඔ� කලක �ට 

මාන�ක �ඩනයට ප්ර�කාර ද ලබාෙගන 

�ෙ�.

ෙකෙ� න�� 

අංජනෙ� ��ර 

ඉ�� � මහවැ� 

ගෙඟ� ෙගාඩට 

ගැ��. ඔ� නැව� 

�� ෙබා�� කාමරෙ� 

ඔ�ෙ� අ�අ�ෙර� �� �ඩා 

��ය� �� ෙසායාග�ෙ�ය.

‘දැ� ෙවලාව අට�. මං යන 

ගමනට බාධා කරන ෙකෙන� 

හ� ෙනා�ෙණා� මං තව පැය 

බාෙග�  මහවැ� ගෙ�.’

ඔ�ට බාධා කර�නට ෙහා ඒ ෙමාෙහාෙ� 

ඔ� ෙපළ�� �� මාන�ක �ඩාව ගැන 

�ය�නට යහ�ෙව� හ�� න� ඔ�ෙ�ද 

ඉරණම ෙවන� ව�නට ඉඩ ���.

‘අංජන ෙහාඳ සව�ෙද�ෙන�. ඒ� ඒ 

සව�ෙද�නට� ෙහාඳ සව�ෙද�ෙන� 

අව��. ��ෙස�ට අඬනෙකාට ඔ�ව 

�යාග�න උර�ස� ඕන. ෙබාෙහා උ� ක� 

��� පවා නාය ය�ෙ� දරාගැ�ෙ� �මාව 

ඉ�මවා �ය ප��.’ 

ඒ අංජනෙ� ��ෙර� තබා �� 

සටහන�. අ��ෙ� ප්ර�නයක� තා��කව 

�ස�� ��නද තම�ෙ� ප්ර�නවල� 

අංජනටද �ස�� ෙනා��. අ��ෙ� 

ප්ර�නවල� ද�ශ�ක අදහ� ප්රකාශ කරන 

ෙබාෙහාෙදෙන�ෙ�ද ත��වය එෙ�මය.

ඔ� මෙනා��ාව හ�රණ ��ෙව�, 

ෙමෙහම �ෙ� ඇ�දැ� ෙකෙන� 

�ම�වෙහා� එය ෙලඩ ගැන ද�නවා 

�ණ�, ෙ��තරටද ෙලඩ සැෙදනවා වැ� 

ත��වය�. 

මාන�ක 

ආත�ය 

(Stress), 

�ශාදය 

(Depression) 

හැ�� ෙකෙන�ට හ� 

වැ��ද ගැන දැ�ම� ෙනාමැත. 

එ�� �ය� �����ය ඈ�ව 

යන අතර, කළ ��ෙ� 

එවැ�ෙන� �� මාන�ක 

උපෙ�ශනයට ෙයා� කර ඔ� 

ගැන වඩා� ක�පනාකා�ව ප��ම�.

ෙමම ���� අපට හ�� පළ� ෙහා අවස� 

���� මාලාව ෙනාෙ�. ෙකෙන� 

�ළ ��වන ෙමවැ� මාන�ක 

�ා�ලතා හ�නාග�නට න� 

ඒ ගැන අවෙබාධය� එම 

ස�පතමය�ට ��ය ��ය.

අප ඒ ��බඳව �ම�ෙ� 

ගා�ල කරා��ය ��ෂණ 

ෙරාහෙ� මෙනාෛව� 

ඒකකෙ� අංශ ප්රධා�, 

මෙනාෛව� �ෙ�ෂඥ �� 

�බ� මහතාෙග�.

“මාන�ක ආත�ය සහ �ශාදය 

�ය�ෙ� ෙදක�. ��ෙ� ඕනම 

කාෙලක �භාගය�, ආදර ස�බ�ධය� 

එෙහම නැ�න� ෙවනය� සමාජ ප්ර�නය� 

ආවහම ඇත�� ආත�යට ප�ෙවනවා. 

අද ෙවනෙකාට ෙපට්ර� �ක ගහග�න බැ� 

�ණහම දව� ගණ� ෙපා��වල ඉ�න 

�ණහම ����ට දැෙනන ආත�ය වැ��. 

�ෙ�ෂඥ ෛව�ව� �යලා ෙනෙව� 

අ�ට� එය දැෙනනවා. එය සාමා� 

සං���ය�. ඒ� ෙමතැන� වැදග� ෙව�ෙ� 

එය සමනය කරගැ�ම හා ඊට ද�වන 

ප්ර�චාරය�. අ� ඊට ��ණෙද�න ෙමානවද 

කර�ෙන �යන කාරණය එ�� වැදග� 

ෙවනවා. එතැන� මාන�ක උපෙ�ශනය 

වැදග� ෙවනවා.

ෙ�රාෙද�ය සරස� ��වාෙ� ප්ර�නය 

ග�තම මෙනා��ාෙව� ඉහළ දැ�ම� 

ලැ�ව�, ෙවන �ෙ�ත්රය�� ඉ��යට 

�ය� ඕන ���මෙත�ට මාන�ක 

ආත�ය ඇ�ෙවනවා. එ�ෙනකාට එය 

ඇ�ෙවන ප්රමාණය ෙවන�. අෙන� එක 

තම� �ශාදෙය�� ආත�ෙයම ල�ෂණ 

හටග�න ��ව�. කෑමට �ය� නෑ. ��ද 

ය�ෙන නෑ. �ක තරහ වැ��. හැබැ� 

�ශාදෙ� �ක කඩාෙගන යන �ක�. එය 

��ඝකා�නව �ෙයනවා. �ය�ල ගැන 

අ�බවා�ව� �ත�ෙ�. ��� හ�ය�ෙ� 

නෑ �යලා �තනවා. ෙලාකය නරක තැන� 

��යට ඒ ��ගලයාට දැෙන�න ග�නවා. 

ෙ� ත��වෙ�� උපෙ�ශනය ඉතාම 

වැදග�. ෙමාකද ය� ෙකෙන� මැෙරනවා 

�යලා ��ෙවා� ඉ� �ෙන� ෙදක�ම ඊට 

උ�සාහ කරනවා. ෙමය ���වට �ෙතන 

ෙදය� ෙනෙව�. සමහ��ට මැෙර�න 

ෙ�� ��ණ� ඔ�� තම ද�ෙවා, ��ඳ 

�සා ෙප�ව�ය �සා ෙනාමැ� ඉ�න ෙ�� 

හ�ග�නවා. එ�� මැෙරන ෙ��වලට වඩා 

ෙනාමැෙර�න �ෙයන ෙ�� 

ප්රබල�. එතෙකාට වැට උඩ ඉ�න 

ෙකනා ෙ� පැ�තට වැෙටනවා.

ඒ වෙ�ම මරණයට �ලෑ� 

කර��, ෙ� වැට උඩ ඉ�න 

ෙකනාට ය� අර�ණ� �ලා, 

බලාෙපාෙරා�� �ලා ෙමහා 

පැ�තට �ග�න ෙකෙන�ට 

��ව�න� මරෙ� ගැන �ෙයන 

අර�ණ ෙවන� ෙවනවා. ඒ වෙ�ම 

ෙකෙන�ට මැෙරන ����ල� 

ආවටම �යය�ෙ� නෑ. ඒ 

����ෙ� ප්රබලතාවය� ඊට 

බලපා�ෙ�. අද බලපාන සමාජ 

ආ��ක ප්ර�න ඊට බලපා�න 

��ව�. �ශාදය ෙහා ආත�ය 

�යන ප්ර�නෙ�� වය� ෙ�දය� 

නෑ. ඕනම ෙකෙන� ආත�යට 

�ශාදයට ල�ෙව�න ��ව�.

ක��හ� ෙ� ත��වය �ළ මැෙර�න 

ඕන �යනවාන� එයාෙ� හැ��ම 

�ළ අ��ත� �ෙයනවාන� එය 

ෙනාසලකලා හ��න එපා.

මැෙර�න �ෙතන 

ෙකනා ��ෙස� ෙනෙව�. 

ෙ� ����ල ෙවන� 

කරග�න ඕන අ�ම�. ෙ� 

ත��වෙ� බැ���කම 

අ� සැෙවාම අවෙබාධ 

කරගත ���. �ශාදය 

�ය�ෙ� ෙරාගය�. එයට 

ප්ර�කාර අව��.” 

ෙනාඑෙ�න� ��ව�ෙ� ඔබට 

ඔෙ� ස�පතමයා අ��ව යාම�. ඒ සඳහා 

�ශාදෙ� �ක සාමා� �ක අතර ෙවනස 

හැ��ය ��ය. ප්ර�කාර ෙවත ෙයා��ය 

��ය. �ෙ�ෂෙය�ම අ��ෙ� �කකට 

උ�ෙවන �ත� ඔබට ��ය ��ය.

�පා වස�� එ���ංහ

ගමනට බාධා කරන ෙකෙන� 
හ� ෙනා�ෙණා� මං තව 

පැය බාෙග� මහවැ� ගෙ�

ඕනම 
ෙකෙන� 

�ක� කතා කර�න 
ඕන ��ෙවා�, 
නතරෙවලා ඒ 
කතාව අහ�න

��ෙහ� 
අඬ�� �ස 
�යාග�න 
උර�ස� 
ඕනම�

මෙනාෛව� �ෙ�ෂඥ 
�� �බ�

�ය�ය අංජන �ල�ංග
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 “අ� බැ�ෙද 1995 අ���ෙ�. 
1996 මෙග ෙලා� �තා රා�� 
ලැ�ණා. 2000 අ���ෙ� තම� 
ෙපා� �තා ෙගෟත� ලැ�ෙ�.” 
��ක�ා� මෙ��වර� එෙ� 

�ය�� �� ��ම� ග�තාය.

ඒ� සෑම නැ�� ආර�භයකම 

ප්ර�න ගණනාව� ඇතැ� 

�ය�නාෙ� ෙගෟත�ෙ� 

ඉප�ම �සා උප� ස�� ක�� 

හැ�මකට ෙපර�ෙ� ෙනා�� 

�� ෙලසය.

වයස අ��� �ෙ�� 

ලබා�මට �ය�ත එ�නත�� 

ප� හ��ෙ�ම ඇ�� උණ� 

�සා ෙගෟත�, ෙබා��ෙ� 

��ෙ� ආ�යා ළමා ෙරාහල ෙහව� 

ෙනානාවා��වට ඇ�ළ� කර�නට ���ෙ�ය. 

“බබාට ��� උණ හැ�ලා �� එක ආවා. 
ඊටප�ෙ� අ�.�.�. �ලා ��යා. ෙකාමා ත��වය 
ද�වා ඇ��ලා ��ෙ�.”

එතැ� පට� �ං� ෙගෟත�ට �ව�ෙව�නට 

���ෙ� ප��ෂණ, ���ෂණ ක�ඩාය� 

��වරාෙගනය. ���ෙ� ෙහා ��ව�නට 

ය�ෙ� �ම�දැ� �යා �තා ගැ�මට ෙනාහැ� 

� ��ාට ඉතා �ඩා කාලය� �ළ ��තය 

මහා බරපතළ ෙලස ෙවන�වන බැ� පමණ� 

දැෙන�නට �ය.

“ෙගෟත� දව� හත�හ�ම ෙනානාවා��ෙ� 
�යාග�තා. මම ඇ��ය ෙනාෙහළා ඒ දව� 
හත�හම එයා ළඟම ��යා.”

අ��ෙ� �� කලබල ෙවලාෙ� ලංකාෙව� 

�ටව �ය ප� ඉ��යාෙ�� ඇයට ක�ක 

අ�දැ�� ෙබාෙහාමයකට ��ණෙද�නට 

���ය. 

එ� ��ාට අරගල කර�නට 

���ෙ� තම�ෙ� ��තය 

ෙව�ෙව�ය. න�� අද, �ය 

ද�වාෙ� ��තය ෙව�ෙව� අරගල 

කර�නට �ම ඇයට ඊට වඩා දහ� 

�ණය�� බරපතළ ��තැ�ල� 

�ය.

“ෙනානාවා��ෙ� මම ෙගෟත� 
ළඟ නතරෙවලා ඉ�නෙකාට අ�ව 
බල�න මෙ� මහ�තයා, නෑදෑෙයා 
හැමෙවලාවකම ආවා.”

එෙහ� ��ා �� �ෙ�ෂ 

ෙදයන� ෙනානාවා��ෙ� ��ධ 

ආබාධ ෙ��ෙව� ඇ�ළ� � 

ප්ර�කාර කරනා ෙබාෙහා අ�මලාට 

��ව�ෙ�� හ�හරණ� නැ� බවය. 

ඔ��ෙග� ෙබාෙහාෙදෙන�ෙ�ම 

�වා�ව�, ෙලඩ ද�වා �සා ��ඳ� 

ද�වා� හැර ෙවන� අතව� 

බලාෙගන �� අය �හ.

�න හත�හ� ෙනානාවා��ෙ� 

�ට �ක� කපා ෙගෟත� �ෙගන 

�වසට යා හැ� යැ� � ප� ��ාෙ� �තට 

අ�වැ��ල� ෙගන ��නද එය� වැ� කල� 

ෙනා��ෙ� �ඩා ෙගෟත� ෙපරපාසලට 

ඇ�ළ� කළ �ටය.

“අෙ� ෙගරදට ���ෙව�ම තැනකට �තාව 
ඇ�ළ� කළා. හැබැ� �ක දවස�� එතැ�� 
��වා �තාව බලාග�න අමා��, අසාමා�ය� 
�යලා.”

ෙ� කාරණය සැල� සැ�� නැවත� 

��ාෙ� ස�ට අ��ද� �ෙ�ය. තම 

�වා�යා සමඟ ක�කාෙකාට ෙගෟත�ව 

ප��ෂා ��මට ෙච�නා� බලා ය�නට ඈ 

�රණය කෙ� ��ව� �වැ��ව �රණය 

කරගත ෙනාහැ� � �සාය.

“ඉ��යාෙ� ෙච�නා�වල ඉ���තාලයකට 
තම� අ� �ෙ�. ද�වා ප��ෂා කරලා බලනක� 
අ� එ�ෙ� ��ෙ�. මට මතක� ඒ ෙ��තරව� 
ඉ�සරෙවලාම මෙ� මහ�තයාට කතා කළා. මං 
එ�ෙ� ��ෙ�. ෙ��තරෙ� ප��ඩය අහෙගන 
මෙ� මහ�තයා එ�යට ආෙ� අඬාෙගන.”

ෙගෟත�ට වැල� ��ෙ� අ�ශය �රල 

ව�ගෙ� ��ෙඩ්රා� ත��වය�. එය ඔ�ෙ� 

ෙමාළය ඇ�� සම�ත �නා� ප�ධ�යටම 

ඇ�කරන බලපෑම ෙ��ෙව� ඔ� ආබා�ත 

ත��වයට ප��ම වැළැ��ය ෙනාහැ�ය.

“ෙඩා�ට��ලා ��ව ��යට ද�වා අ��� 
10� ෙවනක� �ව�ෙව�ද �ය�න� බෑ, 
බැ�ෙවලාහ� එෙහම �ව��ෙණා� ඒක� 
��මය� �යලා ඔ�� ��ෙ�.”

තම �වා�යා ෙකාෙත� හැ�දැ� �වද 

ද� ෙසෙනහස හ�ෙ� ඔ�ෙ� ක�� �ටාර 

ගලන�ට ��ාට දැ�ෙ� තම� අසරණව 

ඇ� බව�.

“මම ඉ���තාෙල බං�ෙ� පැ�තක ඉඳෙගන 
ක�පනා කර�� මෙග �හා �නාෙවලා බලාෙගන 
ඇ�� උර උර ෙගෟත� ඉ�නවා මම දැ�කා.”

ද�ව�ෙ� ක�� හ�ෙ� අ�මලාෙ� 

��යය ස�ස��ර තරණය කර�නට �ව දැ� 

ව�නාෙ� ��ාද ��ෙ� ද�වා �ව�වන 

ඉ�� කාලය �ළ ඔ�ට අව� �පස� ප�සරය 

තම� ��� ෙකෙ� ෙහා ��මාණය කර ෙදන 

බවය.

ඉ��යාෙ� ��ව��ාලෙ� ඉෙග�ම ලැ� 

කාලෙ� ළමා මෙනා��ාව ��බඳ දැ�ම 

ඇ� තම ��ර�ෙ� 

මා�ගෙය� ඒ ��බඳව 

වැ��ර �මස�නට 

ඇය පට�ග�ෙ� 

ඒ �සාය. ඒ අ�ව 

ලංකාෙ� ෙපෟ�ග�ක 

අ�ාපන ආයතනය�� 

ළමා මෙනා��ාව 

��බඳව උස� අ�ාපන 

��ෙලාමාව� හ�ර�නට 

පට�ග�තාය.

එයට ��කම ෙ��ව �ෙ� �ඩා 

ෙගෟත�ට අ�ාපනය ලබා�ය හැ� 

ක්රමව� අ�ාපන ආයතනය� 

��බඳව ෙසායා බැ�වද ලංකාෙ� 

ඇ� එබ� ��වාසව�ත තැන� 

��ාට හ�ෙනා�මය.

ඒ අ�ව 2006-2007 අතර 

කාලෙ�� ��ා ෙගෟත� සමඟ 

ඉ��යාවට �යාය. ඉ�ප� ඇය 

�ඩා ෙගෟත�ව ෙච�නා�� Shristi 

Special School ෙවත ඇ�ළ� 

කළාය.

“�තාව ඉ�ෙකාෙලට ඇ�ළ� 
කරලා ආප� ෙගදර ��� එයාව 
එ�ක� ය�න නැවත පැ��ම 
�ය�ෙ� කාලය සහ �යද� යන 
ෙදකටම අපරාදය� �සා �තාෙ� 
ඉ�ෙකාෙල �ම ෙවනක�ම මම� 
ඉ�ෙකාෙලටම ෙවලා ඉ�න ��� 
�ණා.”

ෙ� එ� �නක ෙගෟත�ෙ� පාසෙ� 

��ව�ය� �වා� ෙගා� �� �නය�. 

ෙගෟත�ෙ� මව ��ා එ� �නපතා පැ�ෙණන 

��වාසව�ත මව� � බැ��ද ෙගෟත�ෙ� 

ප��ය �මවන�� පාසෙ� �� ඉ�නා 

බැ��ද ��හ�ප�ව�ය ��� ��ාට අ�� 

ෙයාජනාව� ෙගනාවාය. ඒ පාසෙ� වැඩකට�� 

ස�බ��කරණය කරගැ�මට සහා�කාව� 

ෙලස පාසලට ස�බ�ධ වන ෙලසය.

එෙ� �න ෙගෙව�� ���. ෙගෟත� 

ඉෙගනග�නා පාසෙ�ම ��ව�ය� ෙලස 

��ාද ��යාව කර�� ��යාය.

එෙ� �� එ� �නක ඇයට ෙගෟත� මත� 

� ඇ�� ආවාය. ඈ පෙසක ��ෙ� තව� 

එවැ�ම ද�ව�ෙ� මව�.

“ඇ� ඔයා අඬ�ෙ�? අඬලා ෙමානවද ඔයාට 
ලැෙබ�ෙ�?

මම මහ ෙලා� ර�සාව� කර�ෙන නෑ. මම 
����කර��ය�. හැබැ� මම මෙ� ද�වට 
�ව�ෙවන කාලෙ� හැ� ක��� ෙගෙව�න 
ඉඩ �ය�ෙන නෑ. ෙලාෙක� හංඟාෙගන ෙ� 

ද�ව�ව හද�න උවමනා නෑ. 
ෙ� ද�ව�ට ෙවන අයෙ� 
අ�ක�පාව ඉ�ලග�න ඕෙ� 
නෑ. ෙමයාල� ෙහාඳ කඩවස� 
ද�ෙවා.”

ඇෙ� වචන ��ාෙ� �තට 

ත�� කා වැ��.

ඒ අ�ව ඇය ඉ��යාෙ� 

�වෘත ��ව��ාලය�� 

�ෙ�ෂ අව�තා ඇ� 

ද�ව�ෙ� අ�ාපනය 

��බඳව තව� ��ෙලාමා 

පාඨමාලාව�ද, එවැ� 

ද�ව�ට අ�ාපනය ලබාෙදන 

ක්රමෙ�ද ��බඳවද වැ��ර 

හැදෑ�වාය.

ෙගෟත�ට �� ���ව සහ අ�ාපනය 

ලබාෙදන �වැ�� ක්රමෙ�ද හැදෑ� ප�ව 

ඔ�� නැවත ලංකාවට පැ��යහ.

“ෙගදර ��� �ක� ඉ�න එපා. ඔයාෙ� 
දැ�ම, අ�දැ�� එ�කරෙගන ඒ ද�ව� 
ෙව�ෙව� යම� පට�ග�න.” ඈට ආදරෙය� 

ස��� Shristi පාසෙ� ��හ�ප��ය �වාය.

“ෙකාටෙ�න ෙගදරට ඇ��ලා ගරා� එෙ� 
ෙපා� ඉඩක මෙ� �තාට අව� අ�ාපනය, 
��� �යාකාරක� ��� කර�න මම 
පට�ග�ත කාෙ� ඒ ආරං�යට අෙ� �තා වෙ�ම 
තව� බබාලා ෙද�ෙන� මෙග� ඉෙගනග�න 
ආවා.”

ඒ 2009 අ���ද�. ��ාෙ� ඉගැ��� 

�සලතාවය�, කැප�ම� ��බඳව ළමා ෙරාග 

�ෙ�ෂඥ ෛව�වරෙය� � ෛව� අජ�තට 

දැනග�නට ලැෙබ�ෙ� ෙ� අතරවාරෙ��ය.

“��ා ඔයාෙ� හැ�යාව, උන��ව, ෛධ�යය 
හ� ව�නවා. ෙ� කට��ත පාසල� හැ�යට 
අරඹ�න.”

ෛව� අජ�තෙග� ෙයාජනාව� ආෙ�ය. ඒ 

අ�ව 2009 � ��ාෙ� Victory Special Studies 

Center අ�ාපන ආයතනය ���ෙ�ය.

��ාෙ� �තා � ෙගෟත� ෙම�ම තව� 

එවැ� ද�ව� ��පෙදෙන� �ල� පාසලට 

ස�බ�ධ �හ. වැ�ක� ෙනාෙගා� ක්රමෙය� 

ද�ව� ප�ෙදනා, හ�ෙදනා, දහෙදනා 

ආකාරයට �ෙ�ෂ අව�තා ස�ත ද�ව� 

��ාෙ� පාසල ෙසායා ආහ.

අ�ාපන කට�� ක්රමව�ව ��මට 

��ව�ද බඳවා ගැ�ෙ�ය. ද�ව�ට 

අ�ාපනය ලබාෙදන ආකාරය ��බඳ ඒ 

ද�ව�ෙ� ෙදම��ය�ද �ෙ�ෂෙය� දැ�ව� 

කරන වැඩ��ද ආර�භ �ය. කාලය එෙ� ෙග� 

ය�� ෙදදහ� පහෙළාව අ���ෙ� ��ාෙ� 

��තෙ� �� ස�ට � ෙගෟත� ඔ�ෙ� ගම� 

චා�කාවට ස���ෙ�ය. ඒ වසර 14� �ය 

මවෙ� ෙසවෙ� ස��� �ව�ෙව��, �ව��ම 

ය� �ම�දැ� උග���ය.

ද�වා අ��� 5�ව� �ව�ව�ෙ� නැතැ� 

�� ෛව�ව�� පවා ��මයට ප�කර�� 

��ාෙ� ආදරය, කැප�ම, ෛධ�යය ඔ� 

වසර 14� ද�වා �ව� කර�ය.

අද ෙගෟත� නැත� ��ාෙ� පාසෙ� 

ෙ�ර�ව තව� ෙබාෙහා ෙගෟත�ලා ෙව�ෙව� 

�වෘතව ඇත.

ඒ අ�ව ඔ�ස�, ඉෙග�� අපහ�තා ස�ත 

ෙම�ම ADHD ත��වය, ඩ�� ��ෙඩ්රා� 

සහ CP යන �ෙ�ෂ අව�තා ඇ� ද�ව� 

හත�හකට ආස�න සං�ාවකෙ� �� ��මව 

�මට ��ාට වාසනාව ලැ� ඇත. දැ� ඒ 

පාසල, තව� ��භව�� ��පෙදන�ෙග� 

සැ��ල�, �ෙ�ෂ ආබාධ ඇ� ද�ව� Smart 

ද�ව� ෙලස ෙගාඩනංවන පාසල�. එෙ� 

��ාෙ� පාසෙල� �ට�� ද�ව� ෙනාෙය� 

ක�මා�ත �ෙ�ත්රවල ��ර�ෂාෙකාට ‘ෙලා� 

�� ෙ� මෙ� පළ�වැ� වැ�ප’ �ය�� ��ා 

බල�නට එ�ෙනාය.

��ගමන ඉ�ම�� අවස� කළ ෙගෟත� 

ෙව�ෙව� සැනෙස�නට ඊට වඩා යම� ඇයට 

අවැ�ද?

අ�පමා ග�කඩවල

“මම 
ඉ���තාෙල 

බං�ෙ� පැ�තක 
ඉඳෙගන ක�පනා කර�� 

මෙග �හා �නාෙවලා 
බලාෙගන ඇ�� උර උර 

ෙගෟත� ඉ�නවා මම 
දැ�කා”

ෙගාඩ� ද�ව�ට
මං ළඟ ඉපෙද�න �ලා 
ෙගෟත� ය�නම �යා

��ක�ා� මෙ��වර�
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ෙදද� �ෙය� ෙව�� සම� මාව 

�ණගැෙහ�න ආෙ� ��යාව අ���ෙ� 

�ඩනය යටප� කරග�න. ��යාව 

අ��ෙව�න මාස ��පයකට ක�� ඔ� 

�ය අන�රකට පවා ��ණ �ලා ��ණා.

“මම යම�කම� ��� ප�ලක 
ෙකෙන�. හබැ� මෙ� 
��ඳට එෙහමට �යලා 
ෙදය� ෙනා��� �සා 
මම එයාව බ�නවාට 
මෙ� ප�ෙ� අය 
කැම� �ෙ� 
නැහැ. ප�ෙ� ත� 
කැමැ�තට වස��ව 
බැ��ම ෙගදර 
අය මාව අතඇ�යා. 
බ��න� ක�� 
ඉඳලා මෙ�ම �යලා 
��න� එක� ��� 
�සා අ�ට ප්ර�නය� �ෙ� 
නෑ. හැබැ� බැඳලා අ��� 
ෙදක� �තර ය�� ��න� එක 
බංෙකාෙලා� �ණා.”

�ාපාරය වැ�ණට ප�ෙ� සම� 

��යාව� ෙහායාෙගන. ඔය අතෙ� තම� 

ද�ෙවා ෙද�නා ලැ�ලා �ෙය�ෙ�. ෙලා� 

ද�වට �ක� ද�� අස�පය� හැ�ලා 

අෙ� ඉ�� කරෙගන ��� �ද� එෙහම� 

�යද� �ණා�.

“බැඳ� � ඉඳලා අ�ට කරදර. වස�� 
�ය�ෙ�ම මෙ� ෙගදර අය අ�ව 
හැ�ගෑ�ලා ය�න ��යම� කරල �යලා.”

“��යම� කළා �යලා ෙගදර අය 
වස��ට �යලාද?” ඒ පාර මම ඇ�වා. 
“නැහැ ඒ �ණාට අ�ට ෙමෙහම ෙව�ෙ� ඒ 
�සා බව වස��ට ෙහාඳටම ��වාස��. 
ෙතා�� ෙප�� පවා කළ� තාම ෙවනස� 
නැහැ.”

ෙකෙන�ෙ� මනස �තරම ඍණා�මක 

��වාසව�� ��ලා �ෙයනවා න� ඒ 

��ගලයාෙ� ප�ෙ� උද�යෙ� නැ�ත� 

ආශ්රය කරන අ�� අයෙ� ����� 

ඉෙ�ටම ඍණා�මක ෙව�න ඉඩ�ෙයනවා. 

ප�ලකට ෙ�ක �ෙණා� ඒ ප�ලට 

වග�ව� නැ�ෙවන එක ගැන ආෙ� 

අ��ෙව� කතා කර�න ෙදය� නැහැ. 

ෙ� ප�ලට ප්ර�න �ට ප්ර�න ඇ�ෙව�න 

ෙ��ෙවලා ��ෙණම ෙකා��නය� �සා 

ප�ලට හ� ය�ෙ� නැහැ �යලා ��ඳෙ� 

�ෙ� ඇ��� ��වාසය. ඇය ඒකම 

සම�ෙ� �ෙත� පැලප�ය� කරලා. 

ෙ� �යන ��ඳ ෙබාෙහාම ඍණා�මක 

ෙකෙන�බව ෙ��� �සා සැ�යෙග� 

��ඳ ගැන තව� ��තර අහලා බැ�වා.

ෙගදර බ�� එක� ��න උඩකට 

නැ�ග� “ඔයා උ�� වැ�ලා අත කැෙඩ�” 
වෙ� කතා� ෙ� ��ඳ �ය�ෙ�. ද�ව�ට 

�ණ� ඉෙගනග�න බැහැ �යලා ඇය 

�තරම  �යනව�.

��ඳ� එ�කලා නැවත උපෙ�ශනයට 

එ�න �යලා ෙයාජනා කළ �සා 

ප�ෙ� දවසක ඔ� වස�� එ�ක මාව 

�ණගැෙහ�න ආවා. උපෙ�ශනෙය� පවා 

ෙ� ��ඳ කතා කෙ�ම ඍණා�මක ��යට.

ප�ලට ක��� ෙකා��න කරලා නැහැ, 

හැම න�පැ��යකටම �ල ඔ��ෙ�ම 

��වාස බව උපෙ�ශන සැ� ��පය�� 

පැහැ�� කර�න ��ව� �ණා. ��වාස 

කර�න ඊට මාස ��පයකට ප�ෙ� ෙ� 

ෙදපළ එක� ෙවලා නැවත� �ං�වට 

�ාපාරය� පවා ආර�භ කළා.

උෙ� ඉඳලා හව� ෙවනක� “අෙ� 
අ�ට ස�� නැහැ. අ�ට අරක නැහැ, 
ෙ�ක නැහැ...” �යලා අෙ�නාව 

�ගහැරග�වනම ඉ�නා ���ඳෑව� 

හ� �ලබ�. සැ�යා සහ ද�ෙවා ෙදය� 

කර�න �ය� “ඕක හ�ය�ෙ� නෑ. ඕක 
ඔයාට බැහැ” වෙ� ෙ�ව� තම� ෙ� අය 

�ය�ෙ�.

ෙදය� හ� ය�ෙ� නැහැ �යලා 

�තාෙගන ඉ�නවාන� ඒක හ�ය�ෙ� 

නැහැම තම�. කා� එක� ග�න එක 

�නය� �යලා �තන ෙකෙන�ට 

ඇ�තටම ඒක �නය�.

අ� කතා කරන හැම වචනයකටම 

ශ��ය� සහ සං�ාතය� �ෙයනවා 

�යලා ��ා�මකව ඔ��  කරලා 

�ෙයනවා. ෙකෙන� �තරම ඍණා�මක 

ෙ� �යනවාන� ඔ� ��� �ටෙව�ෙ� 

ර� ක�පන. �තරම මෘ� ධනා�මක ෙ� 

�තන, �යන ෙකෙන�ෙග� �ටෙවන 

ක�පන තරංග මෘ��. ෙකෙන�ෙ� 

ක�පන සං�ාත යහප� න� ඒ ෙකනාට 

සා�ථක ෙව�න පහ��. මෙනා��ාෙව� 

අ� ඕක 'Law of vibration' න�� 

හ��වනවා.

හැබැ� ධනා�මක ෙ�ට වඩා ඉ�ම�� 

අෙ� ෙමාළය  ඍණා�මක ෙ�ට ආක�ෂණ 

ෙවනවා. ඉ�� ඍණා�මක ෙ� �තරම 

�ත��, �ය�� අ�ට ඒ ෙ� අව�� 

�යලා මනස �තනවා. එතෙකාට 

�තරම ඍණා�මක ෙ� ආක�ෂණය 

ෙවන එක සාමා��. ෙකා��න ��ය� 

ස�බ�ධෙය�� මනසට ��ධෙව�ෙ� ෙ� 

�යන ෙ� බව ��ධ ප��ෂණ ම�� ඔ�� 

කරලා �ෙයනවා. ඔය වෙ� ෙ� ඕනවට 

වඩා ��වාස කරන, �තර නැහැ... බැහැ 

�යාෙගන, අඬාෙගන, වැළ�ෙගන ඉ�න 

උද�යෙ� ��ත සා�ථක ෙවනවා අ��. 

ඒ කාරණාෙ� ඇ�ත නැ�ත ෙපෟ�ග�කව 

�ක� අ�යනය කරලා බල�න �යලා 

මම ෙයාජනා කරනවා.

නැහැ... බැහැ �යලා ෙකෙන�ව 

අ�ෙ�රණය කර�න ��ව� �යලා �තන 

අය� ඉ�නවා. උ�හරණය� ��යට 

“ඔයාට ඉෙගනග�න බැහැ” 

��වහම ඔ� ඒක �තට 

අර� ඉෙගනග� 

�යලා �තන 

අ�මලා ඉ�නවා. 

ෙගාඩ� ශ��ම� 

ද�ෙව� න� ඒ 

වෙ� ෙදය�� 

අ�ෙ�රණය� 

ග�න ��ව�. 

හැබැ� 

බ�තරය� ඕෙක� 

කඩාවැෙටනවා 

�ස� අ�ෙ�රණය 

ෙව�ෙ� නැහැ.

අ�ක මතක �යාග�න 

ෙවන ෙකෙන�ට නැහැ, බැහැ �යලා 

�ය�� ඒක ඒ ෙකනාට වඩා �යන ෙකනාට 

වැ��ර බලපානවා.

ඒ �සා ෛද�ක කතාබහ �ළ ���� 

�ළ ධනා�මක ෙව�න. ෙගදර අය එ�ක 

කතා කර�� අනාගතය සැල�� කර�� 

�ණ� ප�ලට ෙවන ෙහාඳ ෙ� ගැනම 

�ත�න. ඒ ගැන කතා කර�න. ධනා�මක 

ෙවන තරමට ප�� ��ෙ� වෙ�ම ප�ෙ� 

ආ��කය� ඉෙ�ටම වෙ� යහප� 

ෙවනබව �ක කාෙල��ම දැෙ��.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

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

ෙදය� 
හ� ය�ෙ� නැහැ 
�යලා �තාෙගන 
ඉ�නවාන� ඒක 

හ�ය�ෙ� නැහැම තම�. 
කා� එක� ග�න එක 
�නය� �යලා �තන 
ෙකෙන�ට ඇ�තටම 

ඒක �නය�

ෙගදර 
බ�� එක� 

��න උඩකට 
නැ�ග� “ඔයා උ�� 
වැ�ලා අත කැෙඩ�” 

වෙ� කතා තම� 
�තරම �ය�ෙ�

නැ� බැ� ගාෙය� ෙපෙළන
ෙනානලා ෙවතට�
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wo iudcfha fndfyda fokdg w;aú£ug isÿù we;s 
frda. ;;a;ajhla f,i .eiag%hsáia ye¢kaùug  
mq¿jka' th we;eï wjia:djkaj, znfâ oeú,a," 
.Eiaála" yd .Eia’ jeks úúO kïj,ska iudcfha 
m%p,s;j mejf;kq olskakg ms<sjka' thg fya;=j 
fuu frda. ;;a;ajh ta ;rugu ck;dj w;r 
me;sr mej;Su hs' 

.eiag%hsáia hkq wmf.a wdudYh wdY%s;j we;s jk 
frda. ;;a;ajhla' 
th wdudYfha 
wdia;rKh fyj;a 
wdudY ì;a;sfhys 
we;=¿ me;af;ys 
we;sjk m%odyhla 
f,i ir,j 
y÷kajkjd' 
.eiag%hsáia 
frda.fha m%Odk wdldr folla ksÍlaIKh lsÍug 
yelshs' tl wdldrhla flá ld,hla ;=< § u;=úh 
yels w;r th flá ld,Sk .eiag%hsáia (acute 
gastritis& hkqfjka y÷kajkq ,nkjd' fuu 
;;a;ajh idudkHfhka mj;skafka Èk 2-10 jeks 
ld,hla w;r hs' wfkla wdldrh kï È.=ld,Sk 
.eiag%hsáia ^chronic gastritis)" tkï" È.= ld,hla 
;siafia fiñka fiñka u;=jk .eiag%hsáia ;;a;ajh 
hs' fuu ;;a;ajh i;s lsysmhl isg jir .Kkla 
olajd jqj o mj;sh yelshs'

   .eiag%hsáiaj, frda. ,laIK
 nfâ by< m%foaYfha we;sjk oeú,a,la fyda 

lelal=ula'

 jukh hEug wdikak fia yeÕSu fyda jukh hEu'

 nv mqrjd oeóu iy nfâ wmyiq;djla oekSu' 

 oeú,a,la iys;j W.=rg tau'

 lEu wreÑh

 ks;r ks;r blaldjka we;s ùu'

wd§ frda. ,laIK y`ÿkd .ekSug yels jk 
w;r".eiag%hsáia ;;a;ajh b;du;a nrm;< 
uÜgulg meñ‚ úg"

 jukh iu. f,a msgùu'

 u, iu. f,a msgùu'

 YÍrfha f,a wvqlu$ kSrla;sh

 wd§ ,laIK o y÷kd.ekSug yelshs'

.eiag%hsáia we;sùug fya;= iy wjodkï idOl
 wdydr Ô¾K moaO;sfha by< fldgfia we;sjk 

Helicobacter pylori kue;s nelaáßhd wdidokh'

 u;ameka Ndú;h'

 ÿïmdkh lsÍu'

 weiams%ßka iy we;eï iafgfrdhsv fkdjk 
m%;s-m%ody T!IO ^Non-steroidal 
Anti-inflammatory Drugs/NSAIDs) jeks 
fõokd kdYl'

 Ôjk rgdj" f,dl= Y,Hl¾uhla" f,dl= 
wk;=rla" ms,siaiSula" fyda oeä wdidokhla 
ksid we;sjk udkisl wd;;sh (Stress)

 we;eï iaj-m%;sYla;s frda. ^Auto-immune 
diseases)

 ms<sld frda. m%;sldr i|yd fhdod.kakd 
ridhksl Ñls;aidj ^Chemotherapy& iy 
úlsrK Ñls;aidj ^Radiotherapy&'

 we;eï wid;añldrl (Allergen&'

 È.=ld,Sk ms; by<g .e,Su ^Chronic bile 
reflux& kue;s ;;a;ajh'

 wï, jeks úLdol øjH ^Corrosive& mdkh lsÍu'

 wêlj f;a fyda fldams mdkh lsÍu'

 we;eï È,Sr iy ffjria wdidok'

 rla;ySk;dj (Anaemia& i|yd ,ndfok 
hlv fm;s'

 jeämqr wkqNj lsÍu ^Overeating&'

 wdydr fõ,a u.yeÍu'

 iafgfrdhsâ T!IO m%;sldr (Steroid 
treatments&'

 wdudYhg isÿjk wk;=re fyda wdudYfha 
Y,Hl¾u'

jeäysá jhfia 
miqjk mqoa.,hkag 
o fuu ;;a;ajh 
we;sùfï wjodkula 
oelsh yels jkafka 
jhi .; ùu;a 
iu. wdudYfha 
ì;a;s ;=kS ùu 
isÿjk ksid hs' 
tfiau jeäysáhkag 
wdidok ;;a;ajhka 
we;s ùfï jeä 
keUqrejla olskakg 
,eîu;a fuhg 
fya;=jla'
Tng .eiag%hsáia 
frda. ,laIK 
we;akï" Tn b;d 
ie,ls,su;a úh hq;= 
jkafka" we;eï 

.eiag%hsáia frda. ,laIK" we;eï oreKq frda. 
;;a;aj,§ o u;=ùug bv we;s neúks' tajdkï

 yoj;a frda.'

 wdudYfha ms<sld'

 w.akHdYodyh ^Pancreatitis&'
 ms;a;dYfha ^Gallbladder& iy ms;a;ld¾Ifha 

^Biliary tract& m%odyhla fyda wdidokhla ksid 
we;sjk ms;a; fõokdj ^Biliary pain&'

 wdudYfha ;=jd, fyda jK'

 wlaudfõ fïo ;ekam;a ùu'

.eiag%hsáia frda.h i|yd ksjerÈj m%;sldr ,nd 
fkd.;fyd;a ta wdY%s;j ixl+,;d /ila o 
we;sùfï wjodkula mj;skjd' fuu frda.h È.= 
l,la mej;Su wdudYh wdY%s;j ;=jd, we;sùug 
yd reêr jykhla ùu olajd j¾Okh jkakg 
yels fjkjd' tf,i wêlj reêrh jykh ùu 
YÍrfha f,a wvqlula we;sùug o fya;= úh 
yelshs' tfiau fuu ;;a;ajhg ksis m%;sldr isÿ 

fkdlr §¾>ld,Skj mej;Su ta wdY%s;j ms<sld 
;;a;ajhka jeks nrm;< frda.hkag mjd 
fya;=úh yelshs'

fujeks frda. ,laIK iys; frda.Skag 
fydañfhdam;s m%;sldr u.ska fndfyda iqjh 
.;yels jkafka frda. uQ,h tkï fya;=j ke;s 
lsÍu m%;sldr l%ufha ;sfnk iqúfYaIS ,laIKh 
jk neúks'frda.S ;;a;ajh l=ula jqj;a frda. 
,laIKhg wod< ksje/È fydañfhdam;s T!IOh 
§u ;=< tu T!IO l%shdldß;ajh frda.hg 
fya;=jQ uQ, Od;=j ke;s lsÍuls' w;=re wdndO 
fkdue;s b;d ir, jQo mdúÉÑhg myiq fuu 
m%;sldr u.ska tu frda.h muKla fkdj 
m%;sYla;sh j¾Okh ùu ;=< frda.shdf.a .f;a 
mj;sk wfkl=;a ldhsl yd udkisl frda.S 
;;ajhkao tajf.au wd;rhsáia" mdlskaika" fld`ÿ 
weg fmf<a wdndO" iakdhq frda." w;a mdj, 
ysßjeàu" fjõ<Su" kyr .eg .eiSu" 
w¾Yia"y¾kshd" brejdroh" wl,g flia iqÿùu" 
.e,ù hdu" o;auq,a Èhùu" wdudY.; frda." 
u,noaOh" ,sx.sl frda." yDo frda."wlaud 
frda." jl=.vq uq;%dY%s; frda." Èhjeähdj" wêl 
ia:q,;djh" leiai" weÿu" mskih" ish¨ ldka;d 
frda. wd§ iEu frda.hlguo fydañfhdam;s 
ffjoH l%uh ;=< T!IO ;=<ska iqjh ,eìh yels 
jkjd' th Tng ksfrda.su;a Èúhlg Èj Tiq 
w;aje,la jkq fkdwkqudkh'

.eiag%hsáiaj,g mQ¾K iqjh f.k fok fydañfhdam;s m%;sldr

0112 637740/ 0112 637741
071 8250716 / 071 8250717

igyk fca' ta' iS Ydka; l=udr

úuiSï (
tÉ fla fydañfhdam;s

fy,a;a flhd¾ fikag¾ m%hsjÜ ,sñgâ 
fkd'12" mS'î' w,aúia fmf¾rd udj;"

lgqneoao" fudrgqj'

iqjyila frda.Ska 
fydañfhdam;s ffjoH 
l%ufhka iqjm;a lrk 
tÉ'fla' fydañfhdam;s 

wdfrda.HYd,dfõ
ks¾ud;D 

ffjoH wkqId fyaul=udr

දැ��ම�
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ත�ණ වයෙ� ප�වන කා�තාව� 

සාදයකට සහභා� �ම සාමා� ෙදය�. 

�ෙ�ෂෙය� �ෙරා�ය රටවල එය තහන� 

ෙහා අ�� ෙදය� ෙ� සැලෙක�ෙ� නැත. 

එෙහ� ��ල�ත අගමැ�� සැනා මැ��ට 

න� එවැ� ���ය� ත��ම බලපෑෙ�ය. 

ඒ ඇය සාදයකට සහභා� � �ය ���ය� 

සමඟ න�තනෙ� ෙයෙද�� �ෙනාද වන 

අාකාරය දැ�ෙවන ��ෙයාව� සමාජජාල 

අතෙ� �වමා� ව�නට පට�ගැ�ම� 

සම��.

��ෙයාපටෙ� දැ�වෙ�ෙ� සැනා 

ඇෙ� ���ය� වන එරට ප්ර�ඛ 

කලාකා��ය� හා �ය ප�ෂෙ� 

ම��ව�ය� සමඟ ෙ�ගව� රංගනයක 

ෙයෙද�� �ෙනාදවන ආකාරය�.

“අගමැ�ව�ය ම�ද්ර� පා��� කරලා.”

ඇෙ� රංගනය �� ���ධ ප�ෂ 

ම��ව�� ෙචාදනා කෙ�ය. එෙ�ම 

ෙබාෙහා ��සකෙ� මතයද ඊට සමාන 

�ය. දස�� ඇයට ෙචාදනා නැෙග�නට 

පට�ග�ෙ�ය.

“මා නටනවා. ගයනවා. සාදවලට සහභා� 
ෙවනවා. මෙ� වයෙ� අෙන� කා�තාව�ට 
ෙම�ම මට� ඊට අව�ථාව� ��ය ���.”

ඇය ඒවාට ���� ��නාය.

“එ�න සාදෙ�� මා ම�පැ� �ව�පය� 
ග�තා පමණ�. එය වරද� ෙනාෙව�. න�� 
මා ��� අව�ථාවක ම�ද්ර� පා��� කර 
නැහැ.”

ඇ�ෙත�ම ඇය වැ� හැඩකාර 

�ව�ය� සාදයකට සහභා� � �ෙනාද 

�ම වරද� ෙනාෙ�. ගැට�ව �ෙ� ඇයට 

නැ�� ම�ද්ර� පා��� කළ බවට 

� ෙචාදනාව�. ඇය ��� එම මතය 

ප්ර��ෙ�ප කළද ��ව� එය බාරග�නට 

��න� �ෙ� නැත. �ෙ�ෂෙය� 

��ල�තෙ� ���ධ ප�ෂ පැව�ෙ�ම 

ඇය ම�ද්ර� පා��� කර ඇ� බව�.

“එම සාදෙ�� ඇෙ� හැ��ම ෙ�ගව�. 
එය ම�ද්ර� භා�තා කළ අෙය�ට සමාන�. 
එ�සා ඇය වහාම ඒ ස�බ�ධ ෛව� 
ප��ෂණයකට ෙප� ��ය ���.”

���ධ ප�ෂ නා�කා �කා �රා ඉ�ලා 

��යාය.

සැනා මැ��ෙ� රජෙ� 

හ��කාර ප�ෂය� 

වන ම�ම ප�ෂෙ� 

ම��� �ෙකා 

ක�නා ද පවසා 

��ෙ� ෙ� 

අව�ථාෙ� 

ගත �� 

ෙහාඳම �යවර 

�ෙ��ඡාෙව�ම 

ෛව� 

ප��ෂණය� �� 

කරගත �� බවය.

“මට ප�� ��තය� 
�ෙබනවා. රාජකා� 
කට�� ගැන� මා තෘ��ම�. 
ඉ�� මා �ෙ�ක අව�ථාවක� මෙ� 
���ය� සමඟ සාදයකට එ��ම වරද� 
ව�ෙ� ෙකාෙහාමද �යා මට �තාග�න 
බැහැ.”

ඇෙ� මතයද සාධාරණ බව 

ෙබාෙහාෙදෙන� පවසා ���. එම�� 

���ෙ� එරට සමාජ මා� �ළ �� 

ෙදක� ��මාණය �ම�. ඒ අතර තව� 

���ධ ප�ෂ ම��ව�� ��ස� 

ෙචාදනා කෙ� ෙවන� ප්ර�න රා�ය� 

��ය� රජය හා එරට මා� සාදය� 

අ�ලෙගන දඟලන බව�.

ෙකෙ� �ව� තම� වරද� කර ෙනාමැ� 

බැ�� ම�ද්ර� ප��ෂණයකට ��ණ�ම 

ගැට�ව� ෙනාවන බවය.

ඒ අ�ව ම�ද්ර� ස�බ�ධ ෛව� 

ප��ෂණයකට ඇය ��ණ ��නාය. 

�න ��පය�� එ� ප්ර�ඵල ��� �ෙ� 

මැ��ෙ� ��ෙදා�භාවය ෙහ� කර��.

න�� ඇය ඉල�ක කරග� �ෙ�චන 

එතැ�� නතර �ෙ� නැත. ඊට ���ෙ� 

��ල�ත කලාක�ව�ද සහභා� � 

තව� සාදයක� එරට ෙපා� ගායක 

ඔලා� ඌ���ටා ඇය සමඟ න�තනෙ� 

ෙයෙදන ��ෙයාපටය�. එම අව�ථාෙ� 

ඔ� ඇෙ� ෙගල ��න බව ෙප� යතැ� 

මා�ෙ��ෙය� පවසා ���.

“ඔ� මට යම� පැව�වා. ඒ අව�ථාෙ� 
ෙමය ��ව�න ඇ�. එය අ��ත ෙදය� ෙහා 
මෙ� සැ�යාට පැ��� ��මට 
තර� ෙදය� ෙනාෙව�.”

සැනා මැ�� ප්රකාශ 

කළාය. 

ක�ද ෙ� සැනා 

මැ��?

36 හැ��� ෙ� �ෙනාදකා� 

කා�තාව දැනට ෙලාව ��න 

ළාබාලතම රා� පාලකය�ෙග� 

ෙකෙන�. 2019 වසෙ�� ඇය 

��ල�තෙ� අගමැ�ව�ය ෙලස 

ප��ෙ� ෙලාව ළාබාලතම රා� 

නා�කාව වශෙය�. මෑතක� �� 

ජනා�ප� ෙලස ෙ��ෙය� ෙබා�� 

ප�වන��ම එම වා�තාවට ��ක� 

�ෙ� ඇය�. හ��කාර ප�ෂ පහ� 

එ��ෙම� සැ�� එම වාමාං�ක 

රජෙ� �ය�ම ප�ෂ ප්රධා�� 

කා�තාෙවාය. ඒ අතර අ��� 34 

ඉ�මවා ��ෙ� එ� අෙය� පම�.

වෘ��ය පාපා�� �ඩා ත�ව� 

වන මාක� ර�ෙකාෙන� ඇෙ� 

සැ�යාය. එෙම�ම වසර 16� �රා 

ඇෙ� සහායකයා වශෙය� කට�� 

කර�ෙ�ද මාක�ය. ඇය අගමැ� 

�රෙ� ���� ��ෙ�ද ෙදෙදනාෙ� 

�වාහෙ� උ��ම ෙග� ය�නට� 

ම�ෙත�. ෙ� වන�ට ඔ�� ෙදෙදනාට 

‘එමා’ න� �ය�යක ��.

සමාජ මා� ඔ�ෙ� �ෙ�චනයට 

ල��වද සැනා මැ��ෙ� සමාජ�� 

��ම� ��තය ��ල�ත ජනතාවට 

රහස� ෙනාෙ�. එරට ත�ණ 

කලාක�ව�, �ඩකය�, ෙ�ශපාලකය� 

ෙබාෙහාෙදෙන� ඇෙ� ��� ���ය� 

ෙව�. ෙ� �සාම එරට සං�ත 

සංද�ශන, උ�සව ෙහා 

සාදයක� ඇය ද��නට 

ෙනාලැෙබ�ෙ� 

කලා�ර��.

ප��ය වසෙ� 

ෙදසැ�බ� 

මාසෙ�� ඇයට 

ෙචාදනාව� එ�ල 

�ය. ඒ ෙකා�� 

�ෙරාධායන �� 

ෙනාතකා ෙහ���� 

නගරෙ� රා� 

සාදයකට සහභා� �ම 

ෙ��ෙව�. ප�ව ඇය 

ඒ ෙව�ෙව� ජනතාවෙග� 

සමාව ඉ��වාය. 

ෙකෙ� �ව� ඇය �ෙනාද කට�� සහ 

රාජකා� කට�� පටලවා ග�ෙ� නැත. 

ෙකතර� භාර�ර වග�ම� �ස මත දරා 

��ය� ඒ �ය�ල ඇය ඉ� කර�ෙ� 

සැහැ��ෙව�. ෙ� �සාම මෑතක� ජ�ම� 

�ව� ෙ�වාව� වන BILD ��� සැනාව 

හැ���ෙ� ෙලාව සැහැ��ම රා� 

නායකයා ෙල��.

“මා සාදයක� ෙහා ෙවන� උ�සවයක� 
කැමරාවට හ��ම සාමා� ෙදය�. න�� 
එය සමාජජාල ෙවත ෙයා�කර අනව� 
ගැට�ව� බවට ප���ම ඉතාම අෙශාභන 
�යාව�.”

පා��ෙ���ව ද�වා �ර�ග �ය ���ය 

ස�බ�ධෙය� ඇය ප්රකාශ කර�.

“ෙකෙ� �ව� සාදවලට ෙහා උ�සව 
අව�ථාව�ට සහභා� �ම මා අතහ��ෙ� 
නැහැ. ත�ණ කා�තාව� වශෙය� එය 
මෙ� අ��ය�.”

වස�ත �ෙ�ර�න

අගමැ��ය� නැ�වම 
ෙපාෙළාව ඇද ෙවනවද?

“මට 
ප�� ��තය� 

�ෙබනවා. රාජකා� 
කට�� ගැන� මා 

තෘ��ම�. ඉ�� මා �ෙ�ක 
අව�ථාවක� මෙ� ���ය� 

සමඟ සාදයකට එ��ම 
වරද� ව�ෙ� ෙකාෙහාමද 

�යා මට �තාග�න 
බැහැ”

“මා 
නටනවා. 

ගයනවා. සාදවලට 
සහභා� ෙවනවා. 

මෙ� වයෙ� අෙන� 
කා�තාව�ට ෙම�ම 
මට� ඊට අව�ථාව� 

��ය ���”
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මෘතෙ�හය� ආ�හනය 

කර�� ��� කෑමට ඒ 

අ�දර ග�ෙලනකට එ��� 

වන ��ස� ��බඳව 

ස� ��පයකට ෙපර මට 

අස�නට ලැ��. එෙලස 

මෘතෙ�හ ආ�හනය වන 

�ථානය න� ග�ග�ව ප්රාෙ��ය සභාව 

ම�� පාලනය වන ආ�හනාගාරය�. 

ෙ� �යන ග�ෙලන ��ටා ඇ�ෙ�ද ඒ 

ආ�හනාගාර ��ෙ�මය.

මෘතෙ�හය� දැෙවන�ට ඉ� නැෙගන 

��� ගඳට වහ වැෙටන අම��ය� 

ඒ වටා ��වන බවට�, ඔ�� දැෙවන 

මෘතශ�රෙ� ෙකාට� අ�භව කරන 

බවට� ජන ��වාසය� �ෙ�. එෙහ� 

ෙ� ආ�හනාගාරෙ� මෘතෙ�හය� 

දැෙවන ෙ�ලාව බලා �ඳ ��� ව�ගද 

�ෙගන අසළ � ග�ෙලනට ��ෙස�ෙ� 

අම��ය� ෙනාව ම��ය� �මද 

�ෙ�ෂ�වය�.

එබැ�� එම �වෙ� ඇ�ත නැ�ත 

දැනගැ�මට ෙම�ම ආ�හනාගාරෙ� 

මෘතෙ�හය� දැෙවන ෙ�ලාව� බලා 

ග�ෙලනට වැ� ��� ���න� සමඟ 

කතාබහක ෙය�මට� මහ� කැමැ�ත� 

මා �ළ ඇ��ය. එ�සා ප��ය 

ස� ��පය �ළ ෙද�� වතාව�ම 

ග�ග� ෙගා� එ� ප්රාෙ��ය සභාෙ� 

සභාප� එ�.ෙ�.�මලර�න මහතාට 

�රකතනෙය� කතාෙකාට ඒ සඳහා 

අව�ථාව� ඉ�ලා ��ෙය�. න�� ඒ 

සෑම �නයකම ඔ� පවසා ��ෙ� එ�න 

ආ�හන කට��ත� �� ෙනාවන බැ�� 

ආ�හනාගාරය වසා ඇ� බව�. ප��ය 

සැ�තැ�බ� 18 ඉ�� ග�ග� �ය මම 

නැවත �ම�ම� කළ අතර එ�� මෙ� 

�ත සනසන ��ෙ� ���ර� �මට 

ඔ�ට හැ� �ය.

“අද න� හවස ආ�හනාගාරයට 
��ය� ෙ�නවා. හැබැ� ඉ�� ඔය ��� 
කන ක��ය එ�ද ද�ෙ� නෑ. ෙකාකට� 
අ� ��� බල�.” ෙහෙතම �ෙ� 

සැහැ��ෙව�.

“මම ඉප�ලා හැ�� වැ�� වෙ�ම 
අදට� �ව�ෙවන �යනෑ ෙකාරෙ� 
ඉ�සර ���� බැ�ෙවලාව� �ට 
��� කෑම හැ�ෙ� නෑ. දව�ට �ණ� 
��� ආහාරය� ග�ෙතා� ත�යම 
පාරක ෙතාටක බැ�ෙ� නෑ. ෙමාකද 
��� �ය�ෙ� ය�ෂය�ෙ� ආහාරය� 
හැ�යට ප්ර��ධ ���. ඒ වෙ� 
ත��වය� යටෙ� ��ය� ආ�හනය 
ෙවන තැනක ඉඳෙගන ��� කනවය 
�ය�ෙ� ඉ�� ෙක��ම යෙක�ෙග� 
මැ�� ක�න බලාෙගන කරන වැඩ� 
ෙව�න ඕන. අෙ�ලාෙව ��� කා� 
���� යකා ගහලා එකපාරම මැ�ලා 
වැ�� කතා වෙ�ම ය�� ඔ�වට ඇ�� 
���ෙව� වෙ� ඒ ෙ� අත �ව� කතා� 
මම ඕනතර� අහලා �ෙයනවා. ඒ ��දම 

තම� ෙ� ගැන �ෙ�ෂෙය� ෙහාය�න 
��ෙ�.” මම �ෙව�.

එ�න ප�ව� ෙදකට පමණ මා ඔ�ද 

සම�� ග�ග�ව ආ�හනාගාරය ෙවත 

යන�ට� මෘතෙ�හය ආ�හනාගාරය 

ෙවත ෙගනැ�� ෙනා���. එෙහ� 

ආ�හනාගාර ෙ�වක මහ�� ෙදෙදනා 

ඒ වන�ට� තම රාජකා�ය ඉ� ��මට 

සැ� පැහැ� ��න බව� ෙපෙන�නට 

���.

“ක��හ� අර පැ�තට �යාද?” 
�මලර�න සභාප��මා එ� ෙ�වක 

මහෙත�ෙග� එ� �සාව� ෙප�වා 

ඇ�ය.

“ෙකා�ෙලා ෙද��ෙදෙන� යනවා 
දැ�කා.” ෙ�වක මහතාෙ� ���� එය 

�ය.

“එෙහමන� මහ�තයම ��� බල�න. 
මම යන එක හ� නැහැ. එතෙකාට උ� 
කලබල ෙ��.” සභාප��මා �ෙ� 

සැහැ��ෙව�. ඒ අ�ව මම එම 

ආ�හනාගාරය අ�දරම වනලැහැබ� 

��� වැ�ග� �යගැටෙපළ ඔ�ෙ� 

මද� ඉහළට ��� ප� එ� ග� 

ෙ�සය� වටා වා� � �� ත�ණය� 

�ෙදෙන� ද�නට ලැ�ණ. මෙ� 

පැ��ම ෙකෙර� ඔ�� දැ� ෙ� 

�ම��ම� ව� �� මමද “නෑ... නෑ 
මම ෙ� �ක� ෙගාඩවැ�ෙ�. ෙමතන 
ආ�හෙ�කට ආ� ගම�” යැ� �හද�� 

ෙල�� �ෙව�.

මෘතෙ�හය� ආ�හනය වන 

අව�ථාව�� ෙමම ග�ෙලන �ළ බැ��, 

����� ආ� ��� ආහාරයට ගැ�මට 

��� ��වන කතාව ස���ණෙය� 

ස�ය�. ඒ ග� ෙ�සය මත එ� ��� 

ව�ග ස�ත ල�� �� ��පය� �ග 

හැර �� අතර, එම ෙ�සය 

මත එ�ෙනකට �� ෙකෙරන 

තව� පාන ව�ග ෙදක�ද 

�ය.

“ඉ�සරන� අ� බය� 
ෙ� වෙ� තැ�වල ෙමෙහම 

ෙ�ව� ක�න. ෙ�වට ය�� ඇෙද� 
�යලා බයට.” මම ඔ�� ෙකෙර� වැ� 

අවධානය�� ෙතාරව ග�ෙලෙ� 

වට�ට �� නරඹ�� �ෙව�.

“අ�ට වැ�ය ය�� ෙකාෙහද මහ�තයා 
ෙමෙ�...” ඒ අතෙ� එම �ෙදනාෙග� 

එ� අෙය� පවස� ඇ�ණ.

“හැබැ� ඉ�� ෙමතන ෙවන තැ�වලට 
වඩා �ෙ�ක�ෙ�.” මම ඔ�� ��බඳ 

තැ�ම� ෙනාමැ� බව� අඟවා ඇ��. 

“�ෙ�ෙකට� වැ�ය දැ� ඉ�සර වෙ� 
එ�මහ� තැ�වල ෙස� ෙව�න බෑෙ� 
එක එක හා�පා�ෙවා �ල� ෙව�න 
එනවෙ�. එෙහම �ෙණා� අ� ග�න 
��� ෙදක ෙ�කටව� ම�.” ඒ ත�ණය� 

අ��� තව අෙය� �ය.

“මට� ඔය අ�දැ�ම �ෙයනවා. එක 
අතකට උ�ට වඩා ය��� ෙහාඳ� �යලා 
�ෙතනවා ඒ ෙවලාවට.” මම �නාෙස�� 

�ෙව�.

“ය�� ෙහාඳ� තම� දැ� ඉ�න 
...���ට වඩා.” එ� �� තව� අෙය� 

එෙ� �ෙ� තරමක අප්රා�ක හ��.

සාමා�ෙය� අප අසා ඇ�ෙ� 

�� ��චන �ථාන වලට ය�ෂ�� 

�සාච�� �� වන බව සහ එවැ� 

අව�ථා වල� �����ට අම�� 

ෙදාෂ වැළෙඳන බව �ණ� ඒවා �ෙද� 

ප්රවාදෙ� එන කතා පමණ� බව ෙ� 

කතාෙව� පැහැ�� ෙව�.

��� ක�න එනව�

ග�ග�ව ආ�හනාගාරෙ� 
�� ��චන ෙවලාවට ගෙ� ����

“මට� ඔය අ�දැ�ම 
�ෙයනවා. එක 

අතකට උ�ට වඩා 
ය��� ෙහාඳ� 
�යලා �ෙතනවා 
ඒ ෙවලාවට.” මම 

�නාෙස�� �ෙව�. 
“ය�� ෙහාඳ� 

තම� දැ� ඉ�න 
...���ට වඩා.” එ� 

�� තව� අෙය� 
එෙ� �ෙ� තරමක 
අප්රා�ක හ��.

මා�ෙ��

�ල� ෙ�නා�ංහ
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ෙලා ප්රකට ‘අ�ඩා�’ (Adidas) 

සප�� ස�නාමෙ� ��ක� 

ඇෙඩා�� ඩැ�ල� ���ම සප�� 

හද�න පට�ග�ෙ� ඔ�ෙ� 

ෙගදර නානකාමෙ��. එතෙකාට 

‘��’ (Gucci) ස�නාමෙ� ��ක� 

��ෙයා �� ���ම ඔ�ෙ� 

�ාපාරය පට�ග�ෙ� පාෙ� 

අ�ෙ� �ං� ෙප��කෙ�ක. ඇ� 

ෙලා ප්රකට ‘චැන�’ (Chanel) 

ස�නාමෙ� ��කා�ය �ල� 

�ං�වට පට�ග�� ඇෙ� 

�ාපාරෙ� ෙවළඳ සහා�කාව, 

�ද� අයකැ�ව�ය ��යට වැඩ 

කරලා �ෙය�ෙන� ඇයම�. අෙ� 

සෙ� නැ�ව ෙකාළඹට ඇ�� 

�ාපාර ෙලාකෙ� අ��� බවට 

ප�ෙව�� උද�ය ෙකා�චර න� 

ලංකාෙව� ඉ�නවද. නවෙලාක 

�දලා�, �ස �දලා�, මැ�බ� 

�දලා� වෙ� මහ�ව� ඒකට 

ෙහාඳ උ�හරණ.

“�ං�ෙව� පට�ග�න අමා�� තම�. 
හැබැ� හැමෙ�ම ��ලා යන ගමනකට වඩා 
අමා�ෙව� පට� අර� ක�ට කාෙගන යන 
ගමනක ව�නාකම වැ��. අ�ක එතෙකාට 
ෙලාෙකට �ය�න කතාව�� �ෙයනවාෙ�.”

අ�� එ�ක එෙහම ��ෙ� අද කවරය 

දරාෙගන ඉ�න ��දර කා�තාව ��� 

�ෙ��ංහ. අ�ෙ�ම තැන�� ගමන 

පට�ග�� ඇය� අද ඇෙ�ම ඇඟ��  

ස�නාමයක ��කා�ය�. ඉ�� ඇයට� 

අ�� එ�ක �ය�න කතාව� �ෙයනවා. 

�ං�ෙ� ඉඳලා �ාපාරය� පට�ග�න �තන 

ෙකෙන�ට ඇෙ� ඒ කතාෙව� ග�න ෙබාෙහා 

ෙ�ව� �ෙබන බව� අෙ� ��වාසය. 

“මම �වර. ඉෙගනග�ෙ� 
�වර මහාමයා බා�කා 
පාසෙල�. මෙ� අ�මට 
ෙහාඳට මහ�න 
��ව�. ඒ �සා 
යම�කම� ෙතෙරන 
කාෙ� ඉඳලා මට� 
ෙහාඳට  මැ�� 
ෙග�� ��ව�. 
අ�මෙ� ඔ�� 
එෙ� හැෙමාම වෙ� 
ඇ�ෙ� සා�. ඒ �සා 
අ�මා සා� මහලා ඒ 
අයට ���වා. අ�මා 
මහන සා� අ�� පාට 
කරලා ෙමා�තර ��ෙ� 
මම�. එතෙකාට මට� ඒකට 
අ�මා ගාණ� ෙදනවා.”

ඇඟ�� ��මාණය පැ�ෙත� දවසක 

�ර ගමන� යනවා �යන එක ���ෙ� �තට 

ආෙ� අ�මා එ�ක සා� මැ�ව ඔය කාෙල��.

“ප�ෙ� මම පං� ���ල� මැ�� 
ෙග�� ඉෙගනග�තා. ෆැෂ� �ස�න� 
ෙකෙන� ෙවනවා �යන අදහස ��� �සා 
ෙමාර�ව ��ව��ාලයට ඇ�� ෙව�න 
�තාෙගනම උස� ෙපළ කළා. ��වා වෙ�ම 
��ව��ාෙලට� වර� ලැ�ණා. ඔය අතෙරම 
ලංකාෙ� ජන�ය නා�කාව�� පැවැ��ව 
ෆැෂ� �ස���� තරෙඟකට සහභා� ෙවලා 
ඒෙක�� ෙදවැ�යා �ණා.”

�ෙ�ත්රෙ� ප්ර�ණය� දැන �යාග�න ඒ 

තරඟය ඇයට අව�ථාව� �� බව� ඇය 

��ෙ�.

“��ව��ෙ� අවසාන ෙ��ෙ�� ෙප්රාෙජ�� 
එක ��යට ෙකෙස� �ෙල� ඇ�� ��මාණය 
කළා. ඊට ක�� ෙකෙස� �ෙල� බෑ� එෙහම 
හදලා ��බට ඇ�� ��මාණය කර� පළෙව� 
ෙකනා මම. ෙකෙස� �ෙල� හදන ඇ�� 
ක�ෙර� කප�න බැහැ. ඒ �සා ක�ෙර� 
ෙනාකපා ඇ�� මහ�න තා�ෂණය�� මම 
ෙහායාග�තා. ෙකෙස� ඇ��වල �ෙ�ෂ�වය 
�සා ඒ අ���ෙ� ��ව��ාලෙ� ෙහාඳම 
��මාණක� ෙව�න� මට ��ව� �ණා. ඒ 
වෙ�ම මට ‘කල�ෙබා ෆැෂ� ��’ ය�න� 
අව�ථාව ලැ�ණා.”

��� ෙසායාග�� ෙ� නව ��මාණෙය� 

අ�� වැඩ� කර�න �� ඇය ඒ සඳහා රා� 

ආයතන ��පයක උද� පැ�ව�.

“ඒ ��මාණය අරෙගන මම ෙගාඩ� 
තැ�වලට �යා. ‘ඔයා අ�දැ�� නැ� ෙපා� 
ළමෙය�ෙ�’ �යලා  හරවලා යැ�වා �සක 
ක��� මට උද� කෙ� නැහැ. ඒ �සා ඒක 
තාවකා�කව නතර කර�න ��ධ �ණා. හැබැ� 
ඒක මට ෙලා� �ඩනය� �ණා. ඒක� අ�ාපන 
�ඩනය�, ෙගදර අයෙග� ඈ�ෙවලා ඉ�න 
එක� ඔය ෙ�රම ෙ�ව� �සා කැ�ප� එෙ� 
අ��ම අ���ද අවසාෙන� මට �ෙප්රශ� 
හැ�ණා.”

�ශාදය හැ�� කාල�මාව ඇෙ� 

��ෙ�ට අ��ම කාල�මාව� �ණ� ඇෙ� 

සා�ථක�වයට ඒ ලබා� අ�දැ�� අද 

ප�නරය� බව ඇය ��ෙ� �නහ ����.

“�ෙප්රශ�වලට අ��� �න� 

ෙබෙහ� ��වා. ඒ කාෙ� මම 

හැම�ම ත�යම අඬනවා. 

මැෙර�න උ�සාහ 

කරලා �පවතාව�ම 

ෙහා���� �යා. 

මැ�ෙණා� 

කව�හ� 

මෙ�ම ෙදය� 

පට�ග�ෙ� 

ෙකාෙහාමද �යන 

එක ප�ෙ� 

ප�ෙ� මෙ� 

�තට තදටම 

දැ�ණා. ඇ�තම 

��ෙවා� �ෙප්රශ� 

පරාද කර�න ඒ 

����ල� බලපෑවා. 

ෙකාෙහාම �ණ� 

ම��සෙය�ෙ� ශ��ය 

වැ�ෙව�න ෙ� වෙ� අ�දැ��� 

���නම ඕෙ� �යලා දැ� මට 

�ෙතනවා.”

උපා�ය ස���ණ කළාට 

ප�ෙ� ��� ඇෙ�ම �යලා 

�ාපාරයකට අතගැ�ව�.

“අ�මලාෙග� ස�� �ක� 
ඉ�ලග�තා. �ර� කරන ෙද�� 
ෙදෙන� ෙහායාෙගන මෙ� ෙමා�තර 
�ලා �ර� හදවග�තා. ප�ෙ� 
දව� ගාණ� ��මරාෙගන සා� පහ 
හය� හදලා අමා�ෙව� කඩ �ක� 
ෙහායාෙගන සා� �ක ��ණ�න ��නා. 
සා� උ�ස� බ�වල ය�න එ�න හ� 
අමා��. අ�ක අෙ� මහ��ෙය� ෙගාඩ�ම 
හ�බකරග�ෙ� ඒ අය. ඒ �සා ෙ���� 
එෙ� ��න� එක� කරන එක කඩවලට 
ඇ�� �නවට වඩා ෙහාද� �යලා ප�ෙ� 
��ණා.”

�� �� ප�යට කරනවට වඩා 

ෙහාඳට ඉෙගනෙගන ෙදය� කරන 

එක වැ�ය ෙහාඳ�ෙ�. ඒ �සා 

සමාජ මා� හරහා �ාපාරය� 

කරන හැ� ඉෙගනග�න ඇය 

�රණය කරලා.

“ප�ෙ�  කඩවලට ඇ�� �න 

එක නතර කරලා ලංකාෙ� 

ප්ර��ධ ඇ�� �ාපාරයක 

��ට� මා� ප්රව�ධන 

අංශෙය� ��යාවකට 

�යා. පා�ෙභා�කය�ට කතා කර�න ඕෙ� 

ෙකාෙහාමද, භා�ඩයකට �ල� �යම කරන 

��ය, ටාග� කර�න ඕෙ� ෙමාන වෙ� 

පා�ෙභා�ක ��ස�ද වෙ� ෙගාඩා� ෙ�ව� 

එතැන� ඉෙගනග�තා. ප�ෙ� ඒ ර�සාෙව� 

හ�බකර� �ද� ෙයාදවලා ‘Craft Ceylon’ 

�යන මෙ�ම ඇ�� ස�නාමය පට�ග�තා.

මම ��න� එක පට�ග�ෙ� ෙකාෙරානා 

කාෙ�. ��න� කඩාවැෙටනවා �යලා ඔය 

කාෙල� ෙගාඩ� අය �� �ණා. ෙගාඩ� අය 

�දහෙ� ෙගව�වල �ට� �සා  ෙ���� 

හරහා ෙදය� ��ණග�න ෙහාඳම කාෙ� 

ෙකාෙරානා කාෙ� �යල� මම න� ��ෙ�.

�ර� ව��ෙශා� එක�� අ�නග�� 

�ර� මහන කා�තාව� �පෙදෙන� ��යා. 

ෙකා�� �සා ඒ අයට� ඒෙවෙ� ආ�යම� 

නැ�ව� ��ෙ�. ඒ අයෙග� �ර� හදවෙගන 

සා� හදලා ෙ���� එකට අ�ෙලා� කළා. 

දවස� ෙදක� �ෙ�, �තාග�න බැ�තර� 

ඉ��ම� ��ණා. එ� ඉඳලා එක�ගට 

ඇණ�� ග�නවා. ලංකාෙ� �තර� ෙනෙම� 

�ෙරාපෙ� ප�ං� � ලාං�කය�ෙග�� දැ� 

මෙ� සා�වලට ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයනවා. ඒ 

වෙ�ම ලංකාෙ� ප්ර��ධ ඇඟ�� ස�නාමයක 

ඇ�� ��මාණ ����ය� ��යට� ෙ� 

ෙවනෙකාට මම වැඩ කරනවා.”

අෙ� රෙ� සං�කෘ�කාංග, ෙ��ය 

රටාව�� හැඩගැ�ෙවන �ර�, ෙ�ෂක�ම, 

බ�� වෙ� කලාව�වලට �ෙද� රටව�� 

ඉතාම ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයන බව රහස� 

ෙනෙම�.

“අ�ට ෙලාෙකට ය�න, ෙඩාල�� ෙ��න 
ඔය �කම ඇ�. හැබැ� වැඩ� නැහැ. අ�ළ 
ආයතනව�� හ�ත ක�මා�ත කරන අයටව�, 
ඇ�� ��මාණ කරන අ�ටව� අත�ත 
ෙද�ෙ� නැහැ. ඒ �සා ෙගාඩ� පාර�ප�ක 
��මාණක�ව� ෙ� වැඩ අතඇරලා �ලා 
�� වැඩ කරනවා. මම ඉ�� මට ��ව� 
��යට ඒ අයට� හ�ය� ෙවනවා. �ර� කරන 
කා�තාව� හ�ෙදෙන� �තර ෙ� ෙවනෙකාට 
මා� එ�ක වැඩ කරනවා. ෙගව�වල �ක� 
ඉ�න ෙවලාව �ද� එන  වැඩකට ෙයාදවනවා  
�ය�ෙ� ඒක එයාලට� ෙහාඳ�, මට� 
ෙහාඳ�, රටට� ෙහාඳ�. රටකට �වසායකෙයා 
වැ�ෙය� ��ෙව�න ඕෙ� ෙම�න ෙ� ෙ�� 
�ස�.”

ගතෙවන ෙ� කාෙ� හැ�යට 

හැමෙකෙන�ම �ං�වට හ� 

�ාපාරය� පට�ග�නම ඕෙ� 

�යන එක� ඇය �න �නා ��ෙ�.

“ස���, හ�හම� තැන��, 

වැඩ කර�න ��ස� ඔය ෙ�රම 

ෙහායාෙගන ෙදය� පට�ග�න 

ඉ�නවාන� ඒක කව�ව� ෙව�ෙ� 

නෑ. ���ම �ාපාරයකට අව� 

��කම ෙ�ව� ගැන �ක� ෙහායලා 

බල�න. ඒකට ��ෂ� ය�න 

ඕෙ� නෑ. ���� එෙ� ඕනතර� 

��ෙයා �ෙයනවා. ෙජා� එක� 

කළාට කම� නෑ, ඒක� කරන 

ගම� ෙපා�යට ෙදය� පට�ග�න. 

ලංකාව කව�හ� ��� කරනවා 

න� ��� කර�න ��ව� 

�ාවසායකය�ට �තර� �යල� 

මට න� �ෙත�ෙ�.”

ඇය ඒ වචන �ක ��ෙ� 

‘ධර�’ පාඨකය�ව ��ග�වන 

අර���. අවසාන වශෙය� ඇෙ� 

වැඩකට��වලට ශ��ය� ෙවන 

මව සහ සැ�යාව� ආදෙර� මත� 

කර�න� ඇය අමතක කෙ� නැහැ.

“මම ෙසායාග�� ෙකෙස� �� 
ඇ�� ��මාණ  ෙලාකය ඉ�සරහට 
ෙග�යන එක තම� මෙ� ෙලා�ම 

�නය. ෙලා� �ාපාරය� පට� 
අර� තව සෑෙහන ෙදෙන�ට 
ර�සා ෙද�න� බලාෙපාෙරා�� 
ෙවනවා.”

ෙස�ව�� ෙහ��ආර�� 

�ාපාරය� පට�ග�න 
�නය� ��� �සා 

�ය�� නසාග�ෙ� නැ�ව ඉව�වා
�වසා�කා/ඇ�� ��මාණ ���� - ��� �ෙ��ංහ

ලංකාෙ� 
�තර� ෙනෙම� 

�ෙරාපෙ� ප�ං� � 
ලාං�කය�ෙග�� දැ� 

මෙ� සා�වලට ෙහාඳ ඉ��ම� 
�ෙයනවා. ඒ වෙ�ම ලංකාෙ� 
ප්ර��ධ ඇඟ�� ස�නාමයක 
ඇ�� ��මාණ ����ය� 

��යට� ෙ� ෙවනෙකාට 
මම වැඩ කරනවා

ඡායා�ප - සම� අෙ���ව�ධන
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ප��ය ආ�යා� �සලාන �ක� 

තරඟාව�ය �මා�ෙ� � ලංකා �ක� 

��යට ��� �රෙය� ��කර��. 

ඒ ප්රහාරා�මක මැදෙපළ ��ක� 

භා�ක රාජප�ෂ ය. ආ�යා� 

�සලානෙ� අවස� මහා තරඟෙ�� 

ඔ� ෙ�ගව� ල�� 71� ෙනාදැ� 

ලබාග�ෙ� දැවැ�ත හෙ� පහරව� 

�පය�ද සම��. භා�කෙ� ම�ෙව� 

සංද�ශනය� බ� එම ඉ�ම ෙනාව�නට 

ෙමවර ආ�යා� �සලාන ජයග්රහණය 

අපට ��� ය�නටද ඉඩ ���. එ� 

ජයග්රහණය� සම�� දැ� ක��� 

බලා���ෙ� තව� �න ��පය�� 

ආර�භ�මට �ය�ත ��ස� ��ස 

ෙලාක �සලාන තරඟාව�ය ෙදසය. 

එම තරඟාව�ෙ��� �� රට�ම 

භා�කෙ� ��ත ගැන තබා ඇ�ෙ� 

එෙ� ෙමෙ� ��වාසය�න� ෙනාෙ�. 

එව� ෙමාෙහාතක අප රටම ආදෙ� 

කරන එකම රාජප�ෂ වන � ලංකා 

�ක� ක�ඩායෙ� ප්රහාරා�මක ��ක� 

භා�ක රාජප�ෂෙ� �වසට ෙගාඩ�ය. 

ඒ �ව� ෙ��කාව� වන ඔ�ෙ� ��ඳ 

වන සැ��� ටා�යා ෙපෙර�රා සමඟ 

ෙසා�� කතාබහ� ෙව�ෙව�.

සැ���ට ෙකාෙහාමද භා�කව 
�ණගැ�ෙ�?

මට භා�ව ���ම �ණගැ�ෙ� 

ල�ඩ�වල ඉඳ� ලංකාවට ආ� 

�ල�� එකක�. ඊටප�ෙ� අ� 

දැන අ�නෙගන කාලය� ෙහාඳ 

යා�ෙවා වෙ� ආශ්රය කළා. 

ඊටප�ෙස ඉ�� �ක කාලය� 

ය�� අ�ට� ෙනාදැ�ම ඒ 

යා�කම ආදෙ�කට ෙපර�ණා.

ෙමාක�ද භා�ක ගැන ආදරය� 
ඇ�ෙව�න ෙ��ව? ඔ� ජන�ය 
�ක� ත�ව� �මද?

අෙ� නෑ. මට භා�ව 

�ණගැෙහනෙකාට මම භා�ක 

රාජප�ෂ �යන නමව� හ�යට අහලා 

��ෙ� නෑ. අ�ක ඒ ෙව�� එයා ඒ 

තර� ප්ර��ධ ච�තය�� ෙනෙව�. 

හැබැ� යා�ෙවා වෙ� �ට� කාෙ� 

අ� ෙද�නටම ෙ��ණා අෙ� අදහ� 

��මාකාර ��යට ගැලෙපනවා �යලා. 

ඉ�� අදට� අ�ට ෙමාක�හ� ප්ර�නය� 

ආෙවා� එ� �ට� යා�ෙවා ෙද�නා 

වෙ�ම ඒවා කතාබහ කරලා �සඳග�න 

අ�ට ��ව�. ඒ ෙ���ගැ�ම තම� 

ආදරය� ඇ�ෙව�න ෙලා�ම ෙ��ව.

�ක�වලට කාලය කැප කළාම භා�කෙ� 

අ�� ප�ලට ෙව�න ඕන ��ක�, වග�� 
එෙහම මග ඇෙර�ෙන නැ�ද? 

ෙකාෙහ�ම නෑ. භා� හ�ම ආදර�ය 

සැ�ෙය�. එයා ෙගදර ඉ�න හැම 

ෙවලාවකම එයාෙග අ��ම හැම 

වැඩ�ම කරනවා. එයාෙ� ඇ�� 

පැල�� පවා ��ෙවලකට මැදලා නවලා 

අර� �යාග�ෙ� එයාම�. අ�ක භා� 

හ�ම කැම�� කෙ� ��� ෙගදර 

���යට ඕන කරන ෙ�ව� ෙ��න. 

එයා ඒක හ�ම ආසාෙව� කරන ෙදය�. 

ෙකා��ම �යනවාන� එයා තරඟයකට 

ය�න ලෑ�� �ණ� ඊට ක�� දවෙ� 

මෙග� අහලා ෙගදරට ඕනකරන ෙ�ව� 

ෙගනැ� �ලා තම� ය�ෙ�.

ෙගදරෙ�ෙ� වැඩපළ කරන ෙවලාවට 
ෙද�නා අතර වාද �වාද එෙහම� 
ඇ�ෙවලා ඇ� ෙ�ද? ඒ වෙ� ෙවලාවට 
ක�ද ���ම ��ශ�ද ෙව�ෙ�?

ඇ�තටම අ� ෙද�නම හ� ඉ�මනට 

තරහා යන ෙද�ෙන�. හැබැ� ඒවා 

බ�හැ�ය ඉෙදනක� �තර�. �ක 

ෙවලාව�� ෙමා�� ෙනා�ණ ගානට අ� 

ෙද�නම ආප� ආදෙර� කතා කරනවා.

භා�ක රාජප�ෂව ජා�ක ක�ඩායමට 
ෙතාරාග�ෙ� අ��� ��අෙට�. ඒ 
ෙවනක�ම ඔ�ට අව�ථාව ෙනාලැ�ණ එක 
ගැන �ක� �ෙයනවද?

ඇ�තටම �ක�. මට මතක� ඒ කාෙ� 

භා�ක� ඒ ගැන �තලා හ�ම �ෙක� 

කළ��ෙම� ��ෙ�. ෙමාකද එයාෙ� 

��ෙ� ��ණ එකම අර�ණ සහ 

ආසාව තම� දවසක � ලංකා �ක� 

ක�ඩායමට ෙස�ල� කරන එක. 

න�� ඒ �ෙ� �නය�ම ෙව� 

�යලා එයා හ�යට �� �ණා. 

�ක වැ�කමට එයා ෙවලාවකට 

මට �යලා �ෙයනවා මට ෙ� 

�ක� එපා මං ෙකාෙ�හ� ෙවන 

ර�සාවකට යනවා �යලා�.

එෙහම �ට� ෙකනාව ජා�ක 
ක�ඩායමට  ෙතාරාග�තා �යලා 
දැනග�තට ප�ෙ� ෙමාකද  
��ෙ�?

දරාග�න බැ�තර� ෙලා� 

ස�ට� ඇ��ණා.

භා�ක ෙමවර ආ�යා� �සලාන 
තරඟාව�ෙ� අවසාන තරඟෙ� 
�රයා බවට ප��ණා. ඒ ගැන� 
�ක� මත� කර�ද?

එ�න� මං �තර� ෙනෙව� 

භා�ෙ� අ�මා තා�තා ඇ�� 

ප�ෙ� හැමෙකෙන�ම �� 

හදව��ම ස�� �ණා. ඒක 

භා�ෙ� �තර� ෙනෙව� 

අෙප�, එයාට 

ආදෙ� 

කරන �ක� 

ර�කය�ෙග� බලාෙපාෙරා��  ඉ��� 

හ�ම ආදර�ය ෙමාෙහාත�.

ඔබ ආ�යා� �සලාන තරඟාව�ය බල�න 
�යාද?

මට බල�න ය�නන� බැ� �ණා. 

ෙමාකද මම �ව�ෙ��කාව� ��යට 

කට�� කරන �සා මට එකපාරටම 

ඒවාට ෙවලාව හ�ග�න අමා��. ඒ� 

මම අහෙ� ෙපාෙළාෙ� ෙකාතැන ��ය� 

ඕනම ෙවලාවක �� ���ම එය� 

එ�ක තම� ඉ�ෙන. ප�ෙ� ඉ�� මට 

ඉඩ� ලැ�ණ ගම� අෙ� �ෙයන ෙෆා� 

එෙක� හ� මම අ�වා�යෙය�ම මැ� 

එක බලනවා.

භා�කට ඉ�සරහට පැවැ�ෙවන ��ස� 
��ස ෙලාක �සලාන තරඟාව�ය� 
�ෙයාජනය කර�න අව�ථාව ලැ�ලා 
�ෙයනවා �යලා ආරං��. ඔ�ෙ� ��ඳ 
��යට ඔබට දැෙන�ෙ� ෙකාෙහාමද?

එයා �� ��තකාෙ�ම දැක� �ෙ� 

හැබෑ කරග�නෙකාට මෙ� �තට 

�යාග�න බැ� ස�ට� දැෙනනවා. 

ආ�යා �සලානය �නලා ආ� ��යටම 

ෙලාක �සලානය� �නලා එ� �යලා 

ෙලා� ��වාසය� �ෙයනවා.

භා�ක එයාෙ� කඩවස� බව�, ශා��ක 
ෙයා�තාවය� �කග�න ෙමානවද 
කර�ෙ�?

එයා ඒකට අ��ෙව� �යලාන� 

ෙදය� කර�ෙ� නෑ. ෙවලාවට 

�����වලට�, �� එකට� ��� 

����� කරනවා. එ�චර තම� ඉ��.

�ෙ�ෂෙය�ම ඒ ෙව�ෙව� කන ෙබාන 
කෑම�ම ව�ග �ෙයනවද? 

එෙහමන� නෑ. භා� ෙකාෙහාම� බ�, 

ම� වෙ� ෙ�ව� ක�ෙ� හ�ම අ�ෙව�. 

ෙගාඩ� ෙවලාවට මා� කෑම ව�ග තම� 

වැ��රම කෑමට ග�ෙ�.

ෙගදර බ�ෙලා ෙගාඩ� 
ඉ�නවා ෙ�ද?

අ�ෙමා ඔ�. බ්රැ��, 

හ��, ෙමාකා, 

ර��, ඇ���, 

�යාෙඩා, 

ට්ර�ෙපා�, 

ෙසාෙරා �යලා 

අටෙදෙන�ම 

ඉ�නවා.

තව� ක��ය ඇඳට ග�ෙතා� 
මට ඉ�න ෙව�ෙ� �ම තම� 

භා�ක රාජප�ෂෙ� ��ඳ සැ��� ටා�යා ෙපෙර�රා
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ෙමයාලා හැෙමාම ��ග�ෙ� භා�කෙ� ඇෙ� �ය�ෙ� 
ඇ�තද?

ප�ෙදෙන� �තර� ඇෙ� ��ග�ෙ�. අ�� ��ෙදනා� 

අෙ� කාමෙ�ම ෙවනම ��ග�නවා. ෙමාකද අටෙදනාම 

ඇඳට ග�ෙතා� මට ��ග�න ෙව�ෙ� �ම තම�.

එයාලා ඔය ෙද�නෙග� වැ��රම ආදෙ� කර�ෙ� කාටද?

ෙද�නටම එක වෙ� ආදෙර�. මම ෙගදර නැ� දවසට 

ෙමාකා තම� එයාට ���ෙවලාම ��ය�ෙ�. එයා ෙගදර 

නැ� �ණහම ර���, ෙමාක� ෙද�නම මට ���ෙවලා 

��ග�නවා.

භා�ක තරඟවලට ��� එනෙකාට වැ��රම තෑ� ෙ��ෙ� 
ඔයාටද? එයාලටද?

මට වෙ�ම එයාලට� ෙගාඩ�  තෑ� ෙ�නවා. ඒ �ණාට 

වැ��රම ෙ��ෙ� මට තම� ඉ��.

ෙද�න� එ�ක එ�යට �යාම ගෑ� ළම� භා�ක �හා 
බලනෙකාට ඉ��යාව� �ෙත�ෙ� නැ�ද?

මට කව�ව� එෙහම ඉ��යාව� ��ලා නෑ. ෙගාඩ�  

ගෑ� ළම��ට ��න �මාරෙය� ෙවලා ඉ�න එයාෙ� 

අ��කා� මමෙ� �යලා �තනෙකාට �ත ය�� ෙපා� 

ආඩ�බරය�� දැෙනනවා.

තරඟවලට �යාම ෙගදරට ෙකා� කර�ෙ� නැ�ද?

එයා අ�වා�යෙය�ම ඉඩ� ලැෙබන හැම ෙවලාවකම 

වෙ� මට කතා කරනවා.

භා�ක Born again �ම ගැන ���රය� ෙ� දව�වල සමාජ 
මා�වල එහා ෙමහා ෙවනවා. ෙමාක�ද ෙ�ෙ� ඇ�ත නැ�ත?

ෙමෙහම�. ආගම �ය�ෙ� අ� ෙපෟ�ග�කව ��වාස 

කරන ෙදය�. අ� ��වාස කරන ෙද�� කාටව� 

��හැරය� නැ�ත� එතැන ප්ර�ෙන�� නෑ �යල� මටන� 

�ෙත�ෙ�. අ�ක ඉ�� අෙ� ��වාසය �ය�ෙ� අෙ� 

��ග�ක කාරණාව�ෙ�.

භා�කෙ� ��ඳ ��යට අවසාන වශෙය� ඔබට ඔ� ගැන 
�ය�න �ෙය�ෙ� ෙමානවද?

මම භා�ෙග� දැක� ෙහාඳම ග��ණය තම� 

හැමෙවලාෙවම එකම අර�ණක �ව�ෙවන එක. ඒ අර�ණ 

ෙව�ෙව� උ�සාහෙය�, මහ��ෙය� කැපෙවන එක. 

ඒ �සාම අද එයා එයාෙ� ��තය ජය අර� �ෙයනවා. 

ඇ�තටම මම ක�� ��වා වෙ�ම ඔ�ෙ� ��ඳ ��යට 

මෙ� ඊළඟට �ෙයන ෙලා�ම ආසාව සහ බලාෙපාෙරා��ව 

භා�ක ෙලාක �සලානය ෙහාඳට �ඩා කරනවා ද�න එක.

��� ම��කා 

අ� �ෙ� යාම පහ� නැත. අ� 

පටවාෙගන යාමද එෙ�මය. ෙපා�ඩ 

ගැ��ෙණා� ෙ� කා�ය� ෙදකම 

අන���යකය. එ�සා ෙ� කට�� 

ෙදකම ක�පනාවට ��වට කළ 

��ය.  

වර� මහාචා�ය අෙශාක 

දංෙගා�ල ෙ�රාෙද�ෙ� �ට 

��සමහාරාමයට යාමට �ට� �ය. 

ඊට ප� ෛව� ��� ෙදෙදෙන� 

ද එ��හ. ��සමහාරාම වා��ක 

ෙපරහෙ� අ� ඇ�� ����දනය 

��ම ගමෙ� අර�ණ�. ගමන 

අතර�ර ප�ෙ�බැ�ෙ�� අ� 

��ෙය�ෙ� �වසට යාමට 

මහාචා�යවරයා �රණය කෙ�ය. 

�� රථය �තවතාෙ� ව�තට ළඟා 

ෙව��ම ඔ� ක���ෙ� රථය ෙවත 

�ව ආෙ�ය.

“ආප� ය�. ආප� ය�.” 

�ය��ම ඔ�ද ඊට ෙගාඩ�ය. එයට 

ෙ��ව ඔ�ෙ� අ� ෙදෙදෙන� 

��සමහාරාම ෙපරහරට යන 

අතර ඔ�� �ග� ක�ෙ�න� 

රථය ෙපර� අන�රට ල�ව 

��ම�. අ� ෙදෙදනා �වාල ලබා 

ඇ� බව අ� ��යා දැනෙගන 

ඇත. හැ� ඉ�මනට එතැනට 

ළඟා�මට මහාචා�ය දංෙගා�ල 

සම� �ය. වං�ව� ප�කර 

යාෙ�� ක�ෙ�න� රථය ෙපර� 

���. අ� ෙදෙදනාෙග� අෙය� 

��ප�තව එ�ෙ�ය. අෙනකා ඒ 

වන�ටද ක�ෙ�නරෙ� පැ�ත 

වැ� ��ෙ�ය. දහසක පමණ 

��ස� අවට ��ව ��යහ. ඔ�� 

පවසා ඇ�ෙ� ක�ෙ�න� ෙප��ය 

�වැර�ව ෙලා�යට ස� කර 

ෙනා��ම ෙ��ෙව� වං�ව ප� 

කර��ම එය ගැල� �ය බව�. 

මහාචා�ය දංෙගා�ල වහාම 

අන�රට ප�ව �� අ�යා 

���ෂණය කෙ�ය. සතා ��ම 

ග�නා බව පමණ� ෙපෙන�නට 

���. ෙ�දනා උපදන ��� 

�යාවකට ප්ර�චාර ෙනාදැ��ය. 

ඒ ම�වාට ෙහාඬවැල, ක� ෙහා 

ව�ගය ෙසාලව�ෙ�ද නැත. 

අ� ��ක� අ�යා �� සැ�� 

බලාෙපාෙරා�� අ�හැර ග�ෙ�ය. 

එෙහ� අවසාන ෙමාෙහාත ෙත�ම 

සතාෙ� ��තය �කගැ�මට 

උ�සාහ කළ �� බව ඔ� අවෙබාධ 

කරග�ෙ�ය.  

අ�යාට අවාසනාව සමඟම 

වාසනාවද ��ණ. එම අව�ථාෙ�ම 

රා� නායකය� �ග� හ�� 

වාහන, �ල� රථ සහ සාමා� 

වාහන �ස� එතැ�� ගම� 

ග�ෙ�ය. ඒ ෙමාෙහාෙ� �ල� 

රථය නව�වා අව� ඖෂධ 

එ� ෙ�දැ� බැ�මට මහාචා�ය 

දංෙගා�ල කට�� කෙ�ය. 

වාසනාවකට රථ ෙපරහෙ� 

ප්රධා�යා අ� ෙ��ෙය�. එබැ�� 

�ල� රථය භා�ත ��මට 

අව�ථාව ���ය. මහාචා�ය 

දංෙගා�ල අව� ෙබෙහ� ���ව 

අ� ��ක�ට ලබා ��ෙ� �ල� 

රථෙ� ෙගා� වහාම ඒවා �ෙගන 

එන ෙලස�. 

ඖෂධ ලද වහාම ෛව� 

���ෙ� උද� ඇ�ව ප්ර�කාර 

ලබා�ම ඇර�ණ. ෙබෙහ� සහ 

ෙ�ල�� ලබා � පැය �නකට 

පමණ ප� අ�යා නැ�ට�මට 

�රණය ෙක�ණ. ෙ�ඹකරය� 

සහ අව� ප� ව�ගද ෙග�වා 

ගැ�ණ. ෙපා� ග� �පය� කපා 

අ�යාෙ� වා�වට ඇ�ද� 

සැක�ම ඒ වන�ටද ආර�භ කර 

��ණ. වහාම අ�යා ඔසවා ඒ 

ඇ�ෙ� ආධාරෙය� ��වා තැ�මට 

මහාචා�යවරයා �යවර ග�ෙ�ය. 

ප�ව ෛව� ��� එතැන �ඳ� 

ෙහෙතම ��සමහාරාම ෙපරහෙ� 

රාජකා�යට �ට�ව �ෙ�ය.  

ෙපරහර රාජකා� අවස� කළ 

වහාම මහාචා�ය දංෙගා�ල 

නැවත� ෙරා�යා ෙවත 

පැ��ෙ�ය. අ�යාට මාස ෙදකක 

පමණ කාලය� ඇ�ෙ� ආධාරෙය� 

�� ��මට ���ය. මහාචා�ය 

දංෙගා�ල �න ෙදකකට වර� 

මහ�වර �ට පැ�ණ ඔ�ට ප්ර�කාර 

කෙ�ය. ආ��ෙ�ද ෙබෙහ� ව�ගද 

ආෙ�ප ෙක�ණ. බට�ර සහ 

ආ��ෙ�ද ඖෂධ එකවර භා�ත 

කර අ�යා �වකර ගත හැ� බව 

�ය�ල�ෙ� ��වාසය �ය. මාස 

�නකට පමණ ප� අ�යා ස���ණ 

�වය ලැ�ය. අන��ව ��ක�ෙ� 

�වසට ෙවත පාගම��ම අ�යා 

�ෙගන යාමටද මහාචා�ය 

දංෙගා�ල �යවර ග�ෙ�ය. එකල 

ෙමම අ�යා ස�බ�ධ ප්රවෘ��වලට 

�පවා��ෙ� සහ �ව����ෙ� 

සැල�ය �� ඉඩ�ද ලැ� ��ණ.

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

අ� ෙලා�ය�
මල ෙක�ය�

ර��කා �යනෙ�
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“�ක�ම අ�මා �යල ෙකාට�නද?”

“නෑ... නෑ ෙකාටප� අ�මා ��ෙ�වා 
�යලා.”

ඔය ද�� අපරාධක�ෙව� ��යට 

හ��වන ��පාල ෙහව� ‘ම� �රා’ ගැන 

හැ��� ‘ම�වා සමඟ වාෙ�’ �ත්රපටෙ� 

��පාලෙ� ෙදබස�. �ත්රපටෙ� ��පාලෙ� 

ච�තය රඟපෑෙ� �ජය �මාරණ�ංග 

මහ�තයා. ඒ කාෙ� �ෙ�ට ���ෙව� වෙ� 

ආදෙ� කර� ත�ණ ගැට� ෙ� �ත්රපටය 

බැ�ව හැ�ෙ� ‘අ�මා ��ෙ�වා’ �යලා 

ප�ච ෙකාටාග�ත�.

ඔය �යන ප�ෙ� ��ෙ� ��පාලෙ� 

අෙ��. ‘ම�වා සමඟ වාෙ�’ �යලා ප�ෙ� 

ෙකාටලා ��ණ�. ��පාලට ‘ම� �රා’ 

�යන නම වැ�ෙණ� ඒ ප�ෙ� �සා�.

ඔය ‘ම� �රා’ �ත්රපටය ට�ට� 

ෙතාටව�ත මහ�තයෙගෙ�. �ත්රපටය 

�ගත කර�� ම� �රාෙ� ප�ෙච කැමරා 

කර�න ග�� හැ�ෙ� ෙතාටව�ත 

මහ�තයා “ෙහා�... ෙහා�” �යලා එකපාර 

මහා හ�ෙය� කෑගැහැ�ව�. ‘ම�වා 

සමඟ වාෙ�’ ෙව�වට ‘ම�වා සමඟ වාෙ�’ 

�යල� බැ��න� �ජයෙ� ඇෙ� ෙකාටලා 

��ෙ�. ඕ� ඒ පාර ඒක මකලා හ�ග�සලා 

�ගත��� පට�ග�න සෑෙහන ෙවලාව� 

�යා�.

තාවකා�කව ෙකාටා� ප�චය� �සා 

ඒක මකලා ��න ��ව� �ණාට ඇ�තම 

ප�චය�, අර ඉ�සර ��ය� ෙදෙ� 

බබ�ග� එ�ක හ�ෙබ�� ප�ෙ� තාෙලට 

ෙ��ෙය� මක�න බැහැ. ඒක �� ��ත 

කාෙලම ශ�රෙ� පව�න �සා ගහ�න 

ක�� ෙහාඳට �තලා බල�න ඕෙ�. එෙහම 

ෙහාඳට �තලා බලලා ප�චය� ගහ�න 

ඉ�න ෙකෙන� න� ඊළඟට කර�න ඕෙ� 

ෙ� ��ය �යවන එක.

ටැ� ගැන සමාජෙ� එක එක 

කතා ෙගාඩ� �ෙයනවා. සමහ� 

ඒක ර��යා�කම� ��යට ද��� 

ෙකා�ඨාසය� ඒක ල�සන කලාව� 

��යට ද�නවා. ලංකාවට බට��� 

ටැ� කලාව ඇ�� �ෙය�ෙ� 70 

දශකෙ�. ටැ� ගහ�ෙ� අ�.

ආ�.�.කාරෙයා �යලා ඒ කාෙ� 

ඉඳලම �����ෙ� ඔ�වට 

ය�න ම� �රා වෙ� ච�ත� 

ෙ�� �ණා�. ඔ�ට අමතරව 

ෙකා�ග� හ��ෙ� �යෙ�න, 

ෙපා� �ෙ� වෙ� ච��� 

ඒ කාෙ� ප�චා ගහෙගන� 

��ෙ�.

ගහන ම��සයට අ�ව 

ටැ�වල ෙහාඳ නරක �රණය 

කරන එක ෙමාඩ වැඩ�. ෙකෙන� 

තම�ෙ� ස��ව�� තම�ෙ� 

ඇෙ� ප�චය� ගහනවාන� ඒ ගැන 

ෙරකමෙදා�ක� කර�න අ�� අයට 

අ��ය� �ෙයනවද �යන එක ප්ර�නය�. 

හැබැ� ඒ ෙකාෙහාම ෙවත� රට ය�න 

�තාෙගන ඉ�නවා න� ප�චය� ගහ�න 

ක�� �ක� ෙහායලා බල�න. ෙමාකද ටැ� 

ගහ� උද�යට �සා ලබා ෙනාෙදන රටව�� 

�ෙයනවා.

�.�. 4 වැ� �යවෙ� �ට� ����� 

ටැ� ගැ�වා �යලා සා�� �ෙයනවා. 

ඉෙරා�ෙවා��, ර� ඉ��යා�ෙවා, මඕ� 

වෙ� ෙගා�කෙයා තම�ෙ� ෙගාත්රෙ� 

ශ��ය සහ බලය ෙප�ව�න ශ�රෙ� 

ප�චා ෙකාටාග�ත�. ෙ� මෑතක� 

නව�ල�ත �ව� �ෙ��කාව� ඇය 

මඕ� ෙගාත්රෙ� බව දැනෙගන ඔ��ෙ� 

ස�ප්ර�යට ග� ��ම� ��යට �කෙ� 

ප�චය� ෙක�වා මතක ඇ�.

දැ� කාෙල� ටැ� ගහ�න ��ධ ෙ�� 

�ෙයනවා. කැමැ�ත ආශාව �සා ��ස� 

ටැ� ගහනවා. සමහ� ෙවන ෙකෙන� ගැන 

ආදෙ� ප්රකාශ කර�න ප�චා ෙකාටනවා. 

තම� ෙවන� �යලා ෙ��න වෙ�ම අ�� 

අය කරන �සා ��ලට ටැ� ගහන අය� 

ඉ�නවා.

ඒ ෙකාෙහාම �ණ� ෙ�ම ස�බ�ධය� 

පට�ග�තහම, නතර�ණහම නැ�ත� 

ෙ�ශපාලනඥෙය� ගැන පැහැ�ණාම 

එයාලාෙ� නම�, �ෙප� ඇෙ� 

ෙකාටාග�න එපා. ඒ අය ගැන ප�ෙ� �ත 

ෙවන� �ෙණා� ෙමාඩ වැඩ� කෙ� �යලා 

�ෙතනවා.

ඉ�සර ���� ප�චය� මක�න ඕන 

�ණාම ප�ෙ� උඩ ඌ�ම� �යලා මාස 

ගාණ� බැඳලා �යනව�. ඒක ��ෙවලා 

අත ප�ෙවා කෑවහම ඉෙ�ම ප�ෙ� 

මැෙකනව�. ප�ච මකාග�න �තාෙගන 

ර��� අය�ව�� ශ�රය ���සා 

ග�න අය� අ� දැකලා �ෙයනවා. ෙ�ස� 

ස�කාරව�� දැ� සා�ථකව ටැ� ඉව� 

කර�න ��ව� �සා ��රට අ�තකර 

එව� ෙ� කර�න එපා.

අ�ත ඊ���ව� සහ 

ඉ��යා�ෙවා ශ�රෙ� ප�චා 

ෙකාටලා �ෙය�ෙ� ෙරාග 

�වප� ��ෙ� පරමා�ථෙය�. 

එතෙකාට ෙරාමව� සහ �කෙයා  

අපරාධක�ව�ව හ�නාග�න 

පහ�වට ඔ��ෙ� ඇඟව� 

හංව� ගැ�ව�. ෙදවැ� ෙලාක 

��ෙ� කාෙ�� ඇම�කා� 

�ද ෙසබ��ෙ� ශ�රවල� 

ප�චා ෙකාටලා �ෙයනවා. 

හැබැ� සෑෙහන ෙසබ� 

��සකට ඒ හරහා ෙහපට��� වැළ�� 

�සා ඇම�කාෙ� කාලය� යනක� ටැ� 

තහන� �ණා�. ටැ� උපකරණව�� 

ෙහපට���, HIV වෙ� ෙරාග ෙබාෙව�න 

�� අවධානම� �ෙයන �සා ටැ� එක� 

ගහ�න ෙහාඳම, ��වාසව�තම ටැ� 

ආ���� ෙකෙන� ෙහායාග�න එක තම� 

අංක එක.

ඊටප�ෙ� �ත�න ඕෙ� ෙතාරග�න 

ෙමා�තර සහ ටැ� එක ගහන ශ�ර �ථාන 

ගැන. ඒ ෙ�ව� ෙතාරග�� තම� කරන 

��යාව ගැන� �ත�න ෙවනවා. ෙමාකද 

සමහර වෘ���වලට ටැ� තහන�.

සම මත රටාව� ඇඳලා ඒ මත සෙ� 

�ථර ෙදක� ��� කර කර ඒවට ව�ණක 

�රවන එක� ටැ� එක� ගහ�� කර�ෙ�. 

ඉ�� ටැ� එක ගහන තැන ෙහාඳට 

ෙතතමනය �ෙයනවා න� ප�චෙ� �මාව� 

වැ�ෙවනවා. ඒ �සා ටැ� එක ගහ�න 

මාෙසකට ක�� ඉඳලා ප�චය ගහන තැනට 

ෙමා��චර��� �� ගා�න.

ටැ� එක� ගහ�� ෙ�දනාව� දැෙනනවා 

�යන එක අ��ෙව� �ය�න ඕෙ� නෑෙ�. 

ඒ �සා ටැ� එක ගහ�න මාෙසකට ක�� 

ඉඳලව� ෙහාඳ සමබල ආහාර ග�න එක 

වැදග��.

ටැ� එක ගැ�වට ප�ෙ� ආසාදන 

ඇ�ෙව�න ෙනා� �කග�න එක තම� 

අමා�ම වැෙ�. ප�චය �වාල ෙවලා 

පැෙස�ෙවා� එෙහම ප�චෙ� හැඩය, 

ව�ණ එෙහ����ම ෙවන� ෙව�න 

��ව�.

ටැ� එක� ෙහාඳටම �වෙව�න ස� 

�න හතර� යනවා. ඒක ෙකනාෙග� 

ෙකනාට ෙවන� ෙව�න� ��ව�. වැල�ට, 

වළ�කර, දණ�ස වෙ� නැෙවන තැ�වල 

ගහන ප�චය� ෙහාඳ ෙව�න ඊට� වඩා 

ක� ය�න ��ව�.

ටැ� එක ගහලා ෙගදර ආවට ප�ෙ� 

ෙතතමනය �කග�න �යලා ටැ� එක උඩ 

වැ���, ෙත� වෙ� ෙ�ව� ගා�න එපා. 

එෙක� ප�චෙ� ව�ණ අ� ෙව�න ��ව�. 

ඒ ෙව�වට සෙ� ටැ� ෙව�ෙව�ම හ�� 

ටැ� �� එක� භා�තා කර�න.

ටැ� එක �වෙවන කාෙල�ව� �ව �ණාට 

ප�ෙසව� ටැ� එක ෙක��ම ��එ�යට 

�රාවරණය කර�න එපා. ඒෙක�� 

ටැ� එෙ� පාට, හැඩය ෙවන� 

ෙව�න ��ව�. ප�චය� ගහලා 

අ�ම ස� හතර�ව� 

���� තටාකවල, 

��ෙ�, 

ඇළෙ�ලවල 

නා�න ය�න� 

එපා.

ටැ� එක 

�වෙවනතා� 

ඒ මත �ක්ර� 

කර�න, 

කස�න, �ර�න 

එපා. භා�තා 

කරන ඇ��, 

�වා, ෙබ���, 

ෙකා�ටා උර පවා 

����ව �යාග�න. 

ෙමාකද ඒවෙග�� 

ටැ� එකට �ෂ�ජ ය�න 

��ව�. අ�ක ෙකා�ම 

ෙවලාවකව� ටැ� එකට 

�රෙවන ඇ�� අ��න� 

එපා. බැ� ෙවලාව�ව� 

ටැ� එක ආසාදනය ෙවලා 

න� �ක� බලා ෙනාඉඳ 

ඉ�ම��ම ෛව�වරෙය� 

ළඟට ය�න �යන එක� 

�ය�නම ඕෙ�.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

‘ම�වා සමඟ වාෙ�’ �යලා 
වැ�ෙනා� ෙමාකද කර�ෙ�?

ඉ�සර 
���� ප�චය� 

මක�න ඕන �ණාම 
ප�ෙ� උඩ ඌ�ම� 

�යලා මාස ගාණ� බැඳලා 
�යනව�. ඒක ��ෙවලා 

අත ප�ෙවා කෑවහම 
ඉෙ�ම ප�ෙ� 
මැෙකනව�



152022 ඔ�ෙතාබ� 05 වන බ��

“න��තා... ග�තද ර�� ස�ෙ� අ�� 
ෙපාත?” ��කා හ��ෙ�ම ඇ�� තම�ෙ� 

���යෙග� ඇ�වා.

“ග�න ඕෙ� ��කා. ඒ� දැ� ෙපා�වල 
ගණ� වැ� ෙවලාෙ�. ස�� �ක� ඉ�� 
කරග�න තාම බැ��ණා. ඒ �ණාට 
ෙකාෙහාමහ� ග�නවා ඕන. ස�ෙ� ෙපාත� 
මඟහැෙර�න ෙද�ෙන ෙකාෙහාමද?” න��තා 

��ෙ� උන��ෙව�.

“���ද බං? අ�ප ගණ� �ලා ෙද�නම 
එකම ෙපාත ග�න ෙපාරක�ෙ�? තව �ක 
දවස�� ඔය ෙපාත ��තකාෙලට එ�. එෙහම 
නැ�ත� එක ෙපාත� අරෙගන මා� කරෙගන 
�යවප�ලාෙකා.” යා�ෙවා ෙද�නාෙ� කතාව 

අහෙගන �ට� සම� ��වා.

“බෑ... බෑ...  ර�� ස�ෙග ෙපාත�න� ඉ�� 
ළඟ �යාග�නම ඕන. ෙකාෙහද ඉ�� උඹලා 
ෙපා� �යව�ෙ� නැ�ව ඕවෙය ව�නක� 
දැනග�ෙ� ෙකාෙහාමද?” ��කා ��වා.

“හ� හ� ඔ�චර ව�නවාන� �යප�ෙකා 
බල�න ෙමානවද ඔය තරමටම ඔය ෙපා�වල 
�ෙය�ෙ�?” සම� ඇ�ෙ� �නාෙව�.

ෙ� යා�ෙවා ��ෙදනා ඉෙගනග�ෙ� 

��ව��ාලයක. ර�� ස� �ය�ෙ� 

ඒ ��ව��ාලෙ�ම  ආචා�යවරෙය�. 

අ���ද� ඇ�ළත ෙපා� හතර� පහ�ව� 

එ�ද�වන එක ඔ� ���ද� කරෙගන 

��යා. ��ව��ාලෙ� ෙබාෙහා ��� ඉතා 

කැමැ�ෙත� ෙ� ෙපා� �ල� ග�තා.  

සම� අහ�� ��කා� න��තා� ෙබාෙහාම 

කැමැ�ෙත� ඒ ෙ�ව� ගැන �යාෙද�න 

බලාෙගන ඔ� ඉ�සරහ ��� අ�නක වා� 

�ණා.

“ස� �ය�ෙ� සම� ��ෙ� සා�ථක 
කරග�න ඇ�තටම ඕන කර�ෙ� ෙමාන වෙ� 
ෙ�ව�ද  �යලා.” 

“ධනා�මක ��තනයද?”

“ධනා�මක ��තනය ෙනෙව� බ�. ෙමාන 
��තනය පට�ග�න� ක�� �����ෙ� 
ආක�ප ෙවන� ෙව�න ඕන �යල� �ය�ෙ�. 
ඒක� �����ට ෙ�ෙරන ��යට, ව�න ��යට 
�යනවා. ඒ වෙ�ම ෙලාෙ� ජයග�න ගැහැ� 
��� �යලා ෙවනස� නැහැ �යන එක� ස� 
�තරම �යනවා.”

��කා ඒ �ක ��ෙ� ෙගාඩ� උන��ෙව�.

“අෙ� ම�� බ�. ඕවා ඉ�� අ�ට ෙපා� 
කාෙ� ඉ�ෙකාෙ�, දහ� පාසෙ� එෙහම� 
උග�න�වාෙ�.” සම� ��ෙ� ඈ�ම�� 

අ�න ගම�. 

“ඔය ඉ�� ඕකෙ� �ය�ෙ�. උඹට 
ෙ�ෙර�ෙ� නැහැ. ස� �යන තව මාතෘකාව� 

තම� �දහස. ඔය ෙපාත ��ෙ� �ට අ��� 
ෙදකකට ක��. දැ� බලප� ලංකාෙ� ���� 
�ව�ෙව�ෙ� ෙමානතර� ���� ෙගාඩ� 
මැ�ෙ�ද? ඒ �ණාට �ටරටවල එෙහම නැහැෙ�. 
අරයා ෙමානා �ත�ද, ෙමයා ෙමානා �ත�ද �ය 
�ය �ත �තා වද ෙව�ෙ� නැහැෙ� සම�. 
ඒකට ෙ� ලංකාෙ� අ�. ෙකා�ෙල� ෙක�ෙල� 
පාෙ� කතා කරනවා දැ�ෙකා� කතාව� 
හදනවා. ආස ඇ�ම� ඇ�ෙ�� ස�චාෙ� 
ගැන �යවනවා. ස� �ය�ෙ� බ� කව�හ� 
ලංකාව� ඒ වෙ� �දහ� ෙ�ශය� ෙව�න ඕෙ� 
�යලා. �ෙ�ෂෙය�ම ලංකාෙ� කා�තාව�ට 
�ෙයන �දහස අ� තැ� ගැන තමා ඒ ෙපාෙ� 
�යලා ��ෙ�.” න��තා ��ෙ� සම�ෙ� 

ඈ�ම ගැන තරහ ���.

“ඒකෙ� බ� ස�ෙ� ෙටා��වලට මම 
��� වැ�ලා ඉ�ෙ�. ඒ වෙ� �තන ෙකෙන� 
මම න� දැ�කම�.” ��කා ��ෙ� ෙලා� 

උෙ�යාගය��.

“අෙ� ම�� බ�. මට න� ෙපාරව එ�චර 
�රව�ෙ� නැහැ. ඔය ෙපාර ෙටා�� ෙදන 
හැෙමාම ඔ�ෙව� ��� ���� ෙනෙව�. උ� 
අ�� පර�පරාව අ�ලග�න එක එක ඒවා 
��� ගානවා. හැබැ� උ�ෙ� ��ත ඇ�ෙ� ඒ 
ෙකා��� නැහැ.” ර�� �ය�� න��තාට න� 

තව� තරහ �යා.

“ෙමානවා දැනෙගනද සම� උඹ ඔය 
�යව�ෙ�?”

“උඹලාට ආරං� �ෙ� නැ�වට දවස� � 
8.45ට �තර ෙලා� ර��ව� �යා ‘ට��� 
ෙ���’ එෙ��. උඹලා ඒ ෙවලාවට ෙහා�ට� 
එෙ�ෙ�. අ� ෙකා�ෙලා ෙස� එක මහෙපාළ 
හ��� දවෙ� ඕෙක� �ය� කෑ� වගය� 
ග�න �යා. එතැන� ර�� ස� සම�ත ස�ට 
අවවාදය� ෙදනවා අ�ට ඇ�නා. ර�� ස� 
��ෙ� ‘මච� සම�ත උෙ� ගෑ�ෙ� හැ�යාව 
එ�චර ෙහාඳ නැහැ. ද�න ද�න එකා එ�ක 
ෙකා� ෙවෙල� කතාව. මාව දැ�ක පළෙව� 
දවෙස� උඹට මතක ඇ�ෙ� Hi �යලා 
බ�ෙගන කතා කෙ�. ගෑ� එ�චර ෙෆාව�� 
ෙව�න ඕන නෑෙ� බං. අ�ක ෙ�ක� නාලා, 
ඇ���ෙන� එක ��යකට. දැ�ම හ�ග�ෙ� 
නැ�ත� ෙමාෙක� හ� එ�ක පැනලා ය�’ 
��වා.”

“ෙමානවා” ��කාෙග� න��තාෙග� ඇ� 

දැ� එ�යට ප��න� ළංෙවලා වෙ�.

“ඒකෙ� බ�. ර�� ස� ෙපා�ඩ� �ලා 
��ෙ�. ඒක� ��හෙ� ඇ�ෙ� ඉ�න ඇ�ත 
සතා එ�යට පැ�ෙ�. නැ�ත� ඉ�ෙ� ෙ�ව 
ෙව���ණ� �ෙගනෙ�. සම�ත ස�ෙග� 
�� කනවා තව ෙපා�ෙඩ�. අ� පැනලා 
ෙ�රග�ෙ�.” සම� �ය�� ��කා�, 

න��තා� ��ෙණ� ��ණ බලාග�තා.

සමා� ඩය�

ෙපා�වල �යන ඒවා උ�ෙග 
�� වල නෑ මැ�ෙ�

දැ��ම�

ෙක� කතාව
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අ� කාසද බැ��ම 

ආදෙ� කරන කාෙල 

ඉඳ� ෙකනා ෙවන�ෙවලා 

වෙ� දැෙනනවා. වැර� 

අ�පා� �ක� වැ��ර 

ෙ��න ග�නවා. ඒ වෙ�ම 

සමහර අයට ඕෙ� අ�� 

පැ�ත� ෙව�න ��ව�. 

සමහර අය කසාද බැ�දට 

ප�ෙ� ෙ�මව�තයා ළඟ 

ෙනා��� ආදර�ය 

ග��ණ තම�ෙ� 

සැ�යාෙග� ද��න පට� 

ග�නවා. ඇ�තටම ෙ�ම 

ස�බ�ධය� �ෙයන 

කාෙලට වඩා ප�� 

ප�ස� �ණාම ��ෙ� 

�ක� සං��ණ ෙවනවා 

තම�. අ�න ඒ සං��ණ 

�ම ම��ථ �ත�� �ඳග�න න�  

�වාහ�� ෙද�නා ත�ෙය� �ව�ෙවන 

එක වඩා ���� �යන එක� මෙ�න� 

��ග�ක මතය.

කසාද බැඳ� ෙද�ෙන�ට තම�ට 

�යලා ෙව���  ��ග�ක ��තය� 

�ෙයනවා. සමහර�ට තව� ��ස� 

එ�ක �ව�ෙව�න �යාම ෙ� ෙද�නෙ� 

ෙරාමා��ක ග�වලට එ�යට එ�න 

ඉඩ� නැ�ව යනවා. එෙහම �ණාම තම� 

ෙද�නට ෙද�නා ��ස�ෙ� නැ�ව 

ය�ෙ�. ඒ �සා ද�ව�ෙ� ස�පෙ� 

�ව�ෙව�න, ද�ව�ව දැක දැක 

�ව�ෙව�න ෙකා�චර ෙලා� කැමැ�ත� 

��ණ� ෙදම��ෙයා ��යට ෙ� කාරණාව 

ෙ���ග�න ��ව�න� ෙගාඩ� ප්ර�න 

අ��. 

�වාහෙය� ප�ෙ� තම�ෙ�ම �යලා 

තැන� නැත� �� ෙගදරක හ� ත�යම 

�ව�ෙවන එෙක� ප�� ��තය ගැන, 

ෙද�නාට ෙද�නාෙ� අ�පා� ගැන 

අවෙබාධ කරෙගන �ව�ෙව�න ��ව�. 

එෙහම නැ�ව ෙනානෙග හ� මහ�තයාෙ� 

හ� ප��වල අය එ�ක එකට �ව�ෙව�න 

�ෙයා� ෙකා�චර අකමැ� �ණ� ඒ අය 

කැම� ��යට� අ�ට �ව�ෙව�න ��ධ 

ෙවනවා. ඒ �සා ත�යම ගමන� ය�න 

�තාෙගන �වාහ ෙවන �වළ� කාෙගව� 

�කඩ ෙව�න ඕන නෑ �යන එක� 

මෙ�න� මතය.  

ෙගාඩා� අය කසාෙද� ප�ෙ� 

ත�යම �ව�ෙව�න ආස �ණ� 

ෙදම��ය�ෙ� �� ��දව�න 

අකමැ� ෙ��ව ඉ�සර කරෙගන 

මහෙගදරම නව�නවා. අ��මට 

ද�ෙනම නැ�ව නැ�ද�මා ෙ�� 

ගැ�ම පට�ග�නවා. ඊටප�ෙ� 

�තාට ��ධ ෙව�ෙ�  ‘ෙවනස� 

ෙනා� ෙ� �� අ�� �සල�ෙ� ෙකා� 

ක��ෙදා’ �ය �යා ��ල�න. ඒ �සා 

අ�ට වඩා උ�� ඉ�න පර�පරාව ෙවන� 

කර�න ය�ෙ� නැ�ව, අ� ෙවන�ෙවලා 

අෙ� ප�� ��ත ෙගාඩනගාග�න එක 

ව�නවා. 

දහ�ෙ� ෙගදර අය එ�ක මට 

�ෙය�ෙ�න� ආදර�යම අ�දැ��. 

දහ�ෙ� අ�මට නැ�ද�මා �යන වචනය 

�ය�නව� මං ආස නෑ. ෙමාකද එයා 

වචෙ� ප�සමා�ත අ�ථෙය�ම අ�මා 

ෙකෙන�. “�ව ස��� ඉ�නෙකාට මට 

හ� ස���” �යලා �ය�� මට දැෙන�ෙ� 

��මාකාර ස�ට�. ඒ වචනවල අවංකබව 

මෙ� �තට ෙහා�� දැෙනන �සා. අ�ව 

බල�න ජපානයට ආවම අ�මා �ය�ෙ�ම 

“ක��ට වඩා �ව දැ� ��ෙවල�” �යලා. 

ඔය වචන �ක අ�මාෙ� ක�� �ටෙව��� 

මට හ�ම ස���. අ�මා කතා කරාම� 

ෙගාඩා� ආ��වාද කරල� ෙෆා� එක 

�ය�ෙන. මෙග� දහ�ෙග� අතෙ� 

ප්ර�නය� ඇ� �ණ� ඒවා �ටට ෙද�න 

එපා අ�ටම �සඳග�න �යලා හ�ම 

ආදෙර� මට උපෙද� �ලා �ෙයනවා. 

“ඔයා තමා ප�ෙ� ෙලා� �ව, හැෙමාම 

එක�� කර� ඉ�න” �යලා �තරම 

�යනවා. 

අ�ම� තා�ත� ෙද�නම අනව� 

��යට කවම�ව� අෙ� ��තවලට ඇ�� 

ගහ�න ඇ��ලා 

නෑ. ඒ �සා 

මට කවම�ව� 

නැ�ද�මා ෙ�� 

ප්ර�න ��ලා නෑ. 

මෙග� �ත ��න 

ෙදය� �ණ� ඒක 

අ�මා අමතක 

කරනවා �යලා මං 

ද�නවා.

සමහර ෙවලාවට 

ගෑ� ද�වා ප�ෙ� 

ත� ද�වා �ණාම 

ෙදම�ෙයා ත� 

කර�න බෑ �යන 

ෙ��ව මත කසාද 

බ�න ���යා 

ෙගදර ��නබ�ස 

ග�නවා. එෙහම කළාම ෙගාඩ� ෙවලාවට 

ඒ ෙදම��ය�ට අමතක ෙවනවා ෙගදර 

��නබැ�සට ෙ� ඉ�ෙන� ���ෙය� 

�යන එක. ඊටප�ෙ� ඒ අය ඒ ���යාව 

තම�ට අව� ��යට පාලනය කර�න 

උ�සහ කරනවා. නැ�ද�මා ෙ�� 

අ�ල තර�ම, නැ�ද�මලා බෑනා එ�ක 

හ�ග�න අ�ල� බරපතළ ෙවන ෙවලාව� 

නැ�වම ෙනෙව�. 

ඉ�� මං ෙ� ��ෙය� �ය�න උ�සාහ 

කෙ� �වාහ �ණාට ප�ෙ� ෙදම��ෙයා 

ඈ� කර�න �යන එක ෙනෙව�. �වාහ 

��ෙ�ට ��තැන �ලා ෙදම��ය� 

ෙව�ෙව� කර�න ඕන ��ක� කළාම 

සැන�ෙම� �ව�ෙව�න ��ව�. 

කසාද බ��ෙ� ��ෙ� ���න �ස� 

�ඳව�න ෙනෙව�. ඒ �සා ��ම ��වැ� 

පා�ශවයකට තම�ෙ� ප�� ��ෙ� 

ල�සන නැ� කර�න ඉඩ ෙද�න එපා. 

හැෙමාටම උද� කර�න. ��ක� ඉ�ට 

කර�න. අව� ෙවලාවට ඒ අය ෙව�ෙව� 

ෙප� ���න. හැබැ� ෙද�නට ෙද�නා 

ඇ�ණම අ�� හැෙමාම අෙ� ��� 

�යාග�න. 

හ�� මනෙ��ද්ර

බැ�දට ප�ෙ� 
අ�මා කෙ� �යාග�ෙන ්නැ�ව 

�ෙ� �යාග�න

කසාද 
බ��ෙ� ��ෙ� 

���න �ස� �ඳව�න 
ෙනෙව�. ඒ �සා ��ම ��වැ� 

පා�ශවයකට තම�ෙ� ප�� ��ෙ� 
ල�සන නැ� කර�න ඉඩ ෙද�න 

එපා. හැෙමාටම උද� කර�න. ��ක� 
ඉ�ට කර�න. අව� ෙවලාවට ඒ අය 

ෙව�ෙව� ෙප� ���න. හැබැ� 
ෙද�නට ෙද�නා ඇ�ණම 
අ�� හැෙමාම අෙ� ��� 

�යාග�න

��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.
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පුනරුත්ථාපනය සඳහථා 

යයථාමුකර සිටි හිටපු එල්.

ටී.ටී.ඊ. සථාමථාජිකයන් 

අතර සිටි එකම පවුයල් 

සයහෝදර සයහෝදරියන් 

පිළිබඳව මීට 

යපර සඳහන් 

කයෙමු. එයෙස 

පුනරුත්ථාපනයට 

යයථාමු වූ පියථා සහ 

දරුවන් ඇතුළු 

පවුෙක් පිළිබඳව 

බ්රියේඩියර් මංජුෙ 

ගුණසිංහ මහතථායේ 

මතක් කිරීමත සමඟ 

මථායේ මතකයද මීට 

දශකයකට එහථා කථාෙයකට 

ඇදී ගියේය.

ඒ මීට වසර 12කට යපර එනම් 2010 

වර්්ෂයේ වූ සිදුවීමකි. වව්නියථාව පටපමඩු 

පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානයේ පැවැතයවන 

උතසවයක මථාධ්ය ආවරණ කටයුතු 

සඳහථා මථාහට ආරථාධනථාවක් ෙැබිණි. 

පුනරුත්ථාපනය වන තරුණියන් යවනුයවන් 

පවතවනු ෙැබූ රූපෙථාවණ්ය පථාඨථාමථාෙව 

සථාර්්කව අවසන් කෙ පිරිස සඳහථා 

සහතිකපත ප්රදානය එදිනට නියමිතව තිබිණි. 

ඒ යවනුයවන් උතසවයක් සංවිධථානය කර 

තිබූ අතර මැති ඇමතිවරු ඇතුළු ප්රභූවරුන් 

පිරිසක්ද ආරථාධනථා ෙැබී පැමිණ සිටියහ. 

එදින විවිධ ජථාතීන්යේ මනථාෙ-මනමථාලි 

දැක්මක් හථා විෙථාසිතථා ප්රදර්ශනයක්ද තිබිණි. 

එම විෙථාසිතථාදැක්යම්දී පැමිණි පිරිසයේ 

ආකර්්ෂණයට ෙක්වූ තරුණයයකු සහ 

තරුණියකද විය. ඒ යදයදනථා පිළිබඳව 

යසථායථාබැලීයම්දී දැනගැනීමට ෙැබුයේ ඔවුන් 

යදයදනථා අයියථා සහ නංගී බවත ඔවුන්යේ 

පියථාද පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානයේ 

සිටින බවතය. යකයස නමුත යම් අයියථා 

නයගෝ යදයදනථා පිළිබඳව ඡථායථාරූප 

විසතරයක් එකෙ සතිඅන්ත පුවතපතකට 

වථාර්තථා කරන ෙදි. එයින් දින කීපයකට 

පසුව මථායේ දුරකතන අංකය යසථායථාගත 

කීපයදයනකු මථාහට කතථා කෙහ.

“ඔයා පතත්ර් දාලා ති්යන ගෑනු 
ළමයව විවාහ කරගනන කැමතියි. ඔයාට 
පුළුවනනම් කතා කරලා සම්බන්ධ කරලා 
්ෙනන. අ්ේ වැඩිහිටියන මාර්ග්යනම 
කතා කරනනම්.”

එයෙස කතථා කෙ කීපයදනථාම සිංහෙ 

තරුණයන් වූ අතර ව්ථාපථාරිකයින් යහෝ 

රැකියථාවක් කරන අයවලුන් වීමද වියේ්ෂය. 

නමුත මථා මථාධ්යයව්දියයකු මිස කපු 

රසසථාව කරන්යනකු යනථාවන බැවින් එම 

ඉල්ලීම් බැහැර කයෙමි.

යමවර මංජුෙ ගුණසිංහ මහතථා එදා මට 

හමුවූ පවුෙ පිළිබඳව සිය කතථාව ආරම්්භ 

කයේය.

“්ම් පවු්ේ ප්ර්ධානියා ශානතලිංගම් කියලා 
්ක්නක. එයා ්ෙමළ ජාතිකයන අතර ඉඳපු 
්හාඳ කලාකාර්යක ව්ේම සිංගීතඥ්යක. 
ගීත ගායනය, පෙ රචනය, සිංගීත භාණ්ඩ 
වාෙනය ව්ේ හැම්ේම එයාට පුළුවන. 
මාත එකක එයා කියපු විසතර අනුව 1980 
ෙශක්ේදී ජනතා විමුකති ්පරමු්ණ කලා 
සිංගමයට එකතු ්වලා ්ෙමළ මාධ්ය කලා 
කටයුතු කරලා ති්යනවා. ගම කිළි්නාච්චිය 

නිසා යුේ්ධයත එකක ්කාටින්ේ 
පාලන ප්ර්ේශයට ්කාටු්වලා 

තමයි ජීවත්වලා 
ති්යන්න.”

යම් අතර එල්.

ටී.ටී.ඊ. සංවිධථානය 

විසින් උතුයර් නිෙ 

යනථාවන රථාජ්යයක් 

පවතවථායගන ගිය 

අතර රජයකට 

අවශ්ය ආයතනද 

ස්ථාපිත කරන ෙදි. 

ඒ අනුව එයතක් 

පැවති යුද, නථාවික, 

ගුවන් හථා යපථාලිස 

බෙකථායට අමතරව යකථාටි 

මහබැංකුව, යර්ගුව, යසෞඛ්ය 

අංශ, යරෝහල්, අධිකරණ, නීති 

විද්ථාෙ, වවද් විද්ථාෙ, වන සංරක්්ෂණ, 

ක්රීඩථා අමථාත්ංශ ආදී ආයතන රැසක් 

ස්ථාපිත කරන ෙදි. එහිදී සංසකකෘතික 

අමථාත්ංශයක්ද පිහිටුවන ෙද අතර එහි 

ප්රධථානියථා යෙස ඉෙංගකුමරන් නමැතයතකු 

පතකරන ෙදි. සංසකකෘතික අමථාත්ංශය 

යටයත සංසකකෘතික කේඩථායමක්ද පිහිටුවන 

ෙදි. එහිදී ඔවුන්යේ යතෝරථාගැනීම වූයේ 

ශථාන්තලිංගම් ය. ශථාන්තලිංගම්ට එල්.

ටී.ටී.ඊ. සංසකකෘතික කේඩථායයම් ප්රධථාන 

ධුරය ෙබථායදන ෙදි. ඉන් අනතුරුව යකථාටි 

සංවිධථානය විසින් වන්නියේ පවතවනු ෙබන 

සෑම සංසකකෘතික වැඩසටහනක්ම පවතවන 

ෙදයද ශථාන්තලිංගම්යේ ප්රධථානතවයයනි. 

යකථාටි නථායක ප්ර්භථාකරන් හථා බිරිඳ මදිවදනී 

ද ශථාන්තලිංගම්යේ සංගීතයට හථා ගථායනයට 

ප්රියකෙ බව ශථාන්තලිංගම් එකෙ ලියුම්කරු 

සමඟ පවසථා ඇත. ඒ නිසථාම ඇතැම් 

අවස්ථාවෙ ප්ර්භථාකරන්ව සමීපව ඇසුරු 

කිරීමට ශථාන්තලිංගම්ට අවස්ථාව සැෙසී 

ඇත. යමහිදී ශථාන්තලිංගම් පවුෙ පිළිබඳව 

වැඩිදුරටත විසතර සඳහන් කෙ ගුණසිංහ 

මහතථා.

“ශානතලිංගම් කියන ්කනා එේ.ටී.ටී.ඊ. 
සිංවි්ධාන්ේ කටයුතු කර්ගන ඉනන්කාට 
තාතතා නිසා එයා්ේ දුවයි පුතාත 
සම්බන්ධ්වලා. ්ම් ෙරුවනටත තාතත්ේ 
ආභාෂය ්හාඳට පිහිටලා තිබුණා. ්ම් 

ෙරු්වාත ගායනය, වාෙනය 
ව්ේම නැටුම්වලටත ෙකෂයි. 
ඔ්හාම ඉේදි තමයි යුේ්ධ්ේ 
අවසානයත සමඟ ්ම් තුන්ෙනාම 
පුනරුත්ාපන මධ්යස්ානයට 
එවලා තිබු්ණ. එකම පවු්ේ 
කියලා ෙැනගතතම තුන්ෙනාට 
හමු්වනනත අවස්ාව සලසවලා 
දුනනා. අපි පුනරුත්ාපනය වන 
අභ්ාසලාභීන්ේ සිංසකකෘතික 
කණ්ඩායමක පිහි්ටවවා. ඉතින 

ඒ සිංසකකෘතික කණ්ඩාය්ම් 
ප්ර්ධාන තැන ගත්තත 
්ම් ශානතලිංගම් පවුල. 
මධ්යස්ාන්ේ පැදුරු සාජජ 
තියේදී, ප්රභූවරු ආවම පවතවන 
උතසවවලදී ශානතලිංගම් පවුල සිංසකකෘතික 
වි්ේෂාිංග ඉදිරිපත කළා. ්ම්හම ඉේදි 
ප්රවීණ චිත්රපට නිළි අ්නෝජා වීරසිංහ 
මහතමිය රිංගන පාඨමාලාවක ්නාමි්ේ 
පවතවනන අ්ේ මධ්යස්ානයට ආවා. 
එයත එකක තවත කණ්ඩායමක ආවා. 
එතැනදී රිංගනය, හඬ පාලනය ව්ේම 
්යෝගාත ඉගැනනුවා. පුනරුත්ාපන්ේ 
ඉඳපු රිංගනයට කැමති තරුණ තරුණියන 
සැලකිය යුතු පිරිසක ්ම් පාඨමාලාවට 
ඉදිරිපත වුණා. ්ම් පාඨමාලා්ව කැපී 
්ප්නන චරිතය වු්ණ ශානතලිංගම් පවු්ේ 
පුතා වුණ ්ගෝකුලන. විශාරෙ අමරසරි 
පීරිස මහතතයා්ේ ‘හනතානට පායන සඳ 
ලසසනයිෙ කියනන’ ගීතය ්ම් ්ගෝකුලන 
හරි ලසසනට කීවා. ්ම්හම ඉේදි සනමා 
නළු්වකු ්මනම අධ්යකෂවර්යකු වන 
සිංජය ලීලාරතන මහතතයා එක ෙවසක 
ඇවිත ම්ේ කාර්යාල්ේදී මාව හමුවුණා.

‘මම චිත්රපටයක අධ්යකෂණය කරනවා. 
ඒ්ක ප්ර්ධාන චරිතයට ගැල්පන ්ෙමළ පිරිමි 
ළම්යක ්හායනවා. මට උෙව කරනවෙ?’ 
කියලා ඇහුවා. සිංජය ලීලාරතන මහතතයා 
මාව හමු්වනන ආ්ව අමාත්ිංශ්ේ ඉහළ 
නිල්ධාරීන්ගන අවසර අර්ගන. ඒ නිසා 
ලීලාරතන මහතතයාව ්කළිනම එකකර්ගන 
ගි්ේ අ්නෝජා වීරසිංහ මහතමිය්ේ රිංගන 
පාඨමාලාව හදාරන කණ්ඩායම ළඟට. මම 
එතැනට යනන කලන ලීලාරතන එයාට අවශ්ය 

්කනා්ේ සුදුසුකම් කීවා. වයස 
අවුරුදු 30ට අඩු, ක්ඩවසම්, 
ෙකෂ තරුණ්යකව තමයි එයාට 
අවශ්ය ්වලා තිබු්ණ. ඒ නිසා 
රිංගන පාඨමාලාව හදාරන 
කණ්ඩායම ළඟට ගියාට පස්ස,

‘ම්ේ ්තෝරාගැනීම නම් 
්මයා. ඔයාට හරියනවෙ කියලා 
බලනන.’

කියලා ්ගෝකුලනව හඳුනවලා 
දුනනා.

‘ෂා නියමයි. ම්ේ වැ්ේට 
්හාඳටම හරි යනවා.’

කියලා ්ගෝකුලනව ්තෝරාගතතා. ඒ විදියට 
්ගෝකුලන ‘්සේවම්’ චිත්රපට්ේ ප්ර්ධාන චරිතයට 
්තෝරාගතතා.” 

යසල්වම් චිත්රපටයේ යගෝකුෙන්යේ 

යපම්වතිය යෙස ජනප්රිය නිළි ශෙනි තථාරකථා 

රඟපෑ අතර, ඊට අමතරව ප්රවීණ නළු 

නිළියන් යදපෙක් වන මථාෙනී ය�ථාන්යසකථා හථා 

යජෝ අයේවික්රම රඟපථාන ෙදි. M.යමථායහථාමඩ් 

විසින් අධ්යක්්ෂණය කරන ෙද යසල්වම් 

චිත්රපටය සිංහෙ චිත්රපට වංශකතථායව් 1166 

වන චිත්රපටය යෙස 2011 යනථාවැම්බර් 25 දින 

තිරගත විය.

“්ගෝකුලන්ේ තාතතා ශානතලිංගම් මීට 
අවුරුදු කීපයකට කලන කිළි්නාච්චි්ේදී 
මියගිහින අවසන කටයුතු සදුකළා කියලා 
ෙැනගනන ලැබුණා. එයා්ේ දුවත විවාහ්වලා 
සාර්්ක පවුේ ජීවිතයක ගත කරනවා ව්ේම 
්ගෝකුලන කලාකරු්වක විදියට සාර්්ක 
ජීවිතයක ගත කරනවා. එයාට ඉනදියානු 
නාට්යයකටත ඇරයුම් ලැබිලා තිබුණා. 
ෙැනට යාපන්ේ ප්රසේ්ධ සිංගීත කණ්ඩායමක 
පවතවා්ගන යනවා. පුනරුත්ාපන 
කටයුත්තදී කලාවට ෙකෂ අයටත අවශ්ය 
මග්පනවීම් අප කළා.” 

බ්රියේඩියර් මංජුෙ ගුණසිංහ මහතථා කීයව්ය.

සනත ප්රියනත

්ගෝකුලන්ේ 
තාතතා ශානතලිංගම් 

මීට අවුරුදු කීපයකට කලන 
කිළි්නාච්චි්ේදී මියගිහින 

අවසන කටයුතු සදුකළා කියලා 
ෙැනගනන ලැබුණා. එයා්ේ 

දුවත විවාහ්වලා සාර්්ක පවුේ 
ජීවිතයක ගත කරනවා ව්ේම 

්ගෝකුලන කලාකරු්වක 
විදියට සාර්්ක ජීවිතයක 

ගත කරනවා

කුරුණෑගෙ මලියයදව 

විදුහයල් ආදි ශිෂ්යයයකු වන 

බ්රියේඩියර් මංජුෙ ගුණසිංහ 

1986දී යුද හමුදාවට බැඳුණි. 

දියතෙථාව හමුදා විද්ථාපීඨයේ 

මූලික පුහුණුයවන් පසුව 

යදවන ලුතිනන්වරයයකු යෙස 

රථාජකථාරිය ඇරඹීය. ශ්රී ෙංකථා 

පථාබෙ හමුදායව් නිෙධථාරියයකු 

යෙසද යකථාමථාන්යඩෝ 

යරජියම්න්තුවට අනුයුක්තව 

කෙක් රථාජකථාරි කෙ ගුණසිංහ 

මහතථා වියදශ රටවල් කිහිපයක 

පුහුණු පථාඨමථාෙථා යමන්ම 

පැරෂුට පථාඨමථාෙථාවද හදාරථා 

ඇත. දීර්්ඝ කථාෙයක ක්රියථාන්විත 

රථාජකථාරියයන් පසුව යුදධයේ 

අවසථානයත සමඟ 2009දී 

පුනරුත්ථාපන සම්බන්ධීකරණ 

තනතුරට පතවිය.

බ්රි්ේඩියර් 
මිංජුල ගුණසිංහ

හිටපු 
පුනරුත්ාපන 
සම්බනධීකරණ

නිල්ධාරී

එේ.ටී.ටී.ඊ. සිංවි්ධානයට සම්බන්ධව සට පුනරුත්ාපනය වූ කතුන්ේ සුඛිත මුදිත ජීවිත කතා ්පළ - 29 වැනි  ් කාටස

LTTE එකේ ඉඳපු ක�ෝකුලන් 
ශලනි තාරකාකේ කෙම්වතා වුණු හැටි

ශානතලිංගම්
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ලංකාෙ� ��ව��ාල ෙබාෙහාමයක ෙ� 

දව�වල හ� හ�යට උපා� ප්ර�ෙනා�සව 

පැවැ�ෙව�. ඒ බව අ� ද�ෙ� උපා�ය 

ග� ස�ටට �� �රවාග� ෙකා�ල� 

ෙක�ල�ෙ� �නා කටව�ව�� 

���ෙපාත �� ෙගා� ඇ� �සාය. 

ක� ෙලා�ව ඇඳ උපා� සහ�ක අත 

දරා ��න ඒ ෙබාෙහා ���රවල ඔ�� 

වැ��රම ආදෙ� කරන අයව��ද 

පැ�තක �ටෙගන ���. ඒ අතර තම 

�රතලාද කැ�ව උපා� ප්ර�ෙනා�සවයට 

�ය හැඩකාර ත��යකෙ� ඡායා�ප 

�පය�ද අ�ත�ජාලෙ� එහා ෙමහා ය� 

අ� බලාෙගනය. බ�ෙල� එ�ක උපා�ය 

ග�නට �ය ෙක�ෙල� ගැන �ට ෙපර 

අසා නැ� �සා අ� ෙ� හැඩකාර ෙක�ලව 

ෙසායාෙගන ඇයට කතා කෙළ�. ඇය 

ෙ�රාෙද�ය ��ව��ාලෙ� උපා�ධා�� 

��� ���ෙගාඩ�.

“මං ඉ�ෙකාෙ� �ෙ� මාතෙ� 
�ජය ��ාලයට. ඒ ෙවනෙකාට මං 
උස�ෙපළ �යලා ෙගදර ��ෙ�. 
ඔය අතෙ� මට දැනග�න ලැ�ණා 
ඉ�ෙකාෙල් ��ය බැ�ලකට 
පැට� ලැ�ලා එයාලට අ�මා 
��ෙද�ෙන් නෑ �යලා. මං 
ඉ�ෙකාෙලට ��� බල�� 
ල�සන �ං� බ�පැට� 
ෙද�ෙන� ��යා. මට එයාලා 
ගැන ��ම �ක� ආෙ�. එතැන 
�ලා එ�න �ත��ෙ�ම නෑ. 
අ��ෙ� මං එතැ�� එක 
බ�පැ�ෙය� ෙගදර අර� 
�යා. අ�� පැ�යා තව ම�� 
ෙකෙන� අර� �යා.”

අසරණව �ට ���ෙ� 

ෙගදරට ආ අ��තාට එතැ� 

පට� ලැ� ෙ� රජ සැල��ය. 

ඇයට� ෙ� අ��තා ෙනාදැක 

ඉ�න බැ�තරමට ෙදෙදනාෙ� 

බැ�ම ඉහළ �ෙ�ය. �න� ෙදක� 

ගතෙව�� අ��තාට අ�� නම�ද 

ලැ��. ඒ ‘බ� ම��’ය.

“බ� ම��ට මං 
ෙගාඩා� ආදෙ� 
කළා. මට එයාව� 
එයාට මාව� 
නැ�ව බැ��ණා. 
ඔය ��යට මාස 
�පය� ය�� තම� 
මෙ� උස� ෙපළ 
ප්ර�ඵල ආෙ�. මං 
උස� ෙපළ කෙ� 
කලා �ෂය�ව��. 
ඉ�� ෙහාඳ ප්ර�ඵලය� 
ඇ�� ��ණා. මං ෙගාඩා� 
ආසාෙව� ��ෙ� ෙ�රාෙද�ය 
කැ�ප� එකට ය�න. අ��ෙ� 
ඒකටම ය�න ලැ�ණා.”

���ෙග� බ� ම��ෙග� බැ�ම 

තව තව� ළං�ෙ� ඒ කාලෙ�ය. 

ෙදෙදනාටම ෙදෙදනා නැ�ව 

බැ��ය. ක�න ෙබා�න �යද 

ෙදෙදනා එකටමය. ��ලට �යද ඒ� 

එෙහමය. ෙකා��ම ��ග�නට �යද බ� 

ම�� ���ෙ� ඇඳ උඩය.

“ඒ හැමතැන�ම වඩා මට බ�ව දැ�ෙ� 
පාඩ� කරන ෙවලාවට. මං කැ�ප� එෙ� 
��ය හැදෑ�ෙ�. ඉ�� ෙගාඩා� ��ෙ� 
පාඩ� කර�නම තම�. ඒ ෙවලාවට එයා 
මෙ� ගා�� ෙහ��ෙ� නෑ. මං උස� ෙපළ 
කර� කාෙ� අ�මා ඇහැරෙගන කර� 
කැප��ම කැ�ප� එෙ� පළ� වසෙ� ඉඳ� 
කර�න බාරග�ෙ� එයා. මං ��මරාෙගන 
පාඩ� කරන දවසට එයා ෙකා�චර � �ණ� 
මෙ� ළඟටම ෙවලා ��යා. මං පාඩ� කෙ� 
ෙ�ෙසද ඇෙ�ද �යලා එයාට අ�ළ නෑ. මං 

ෙ�ෙසන� එය� ෙ�ෙස උඩ. මං ඇෙ� න� 
එය� ඇෙ�. ඉඩ ම�න� එෙහම ෙපා� උඩ 
නැගෙගන හ� බලාෙගන ඉ�නවා.”

ෙමෙලස බ� ම�� ���ෙ� පා� 

කැ� එකට අමතරව තව� රාජකා�ය� 

කෙ�ය. ඒ ඇයෙ� පාඩ� වැඩවලට බාධා 

කර�න�ෙග� ඇයව ආර�ෂා ��මය.

“ඇ�තටම මං පාඩ� කර�� 
එයා කාටව�ම කාමෙ�ට 
එ�න ෙද�ෙ� නෑ. ද�න 
�යන ෙකෙන� ආව� 
එ�න බැ�ෙව�න 
පාර හර� කරලා 
ෙගාරවනවා. හ�යට 
එයාලාෙග� මට 
බාධාව� ෙව� 
වෙ�. ත�කරම 
ආර�ෂකයා වෙ� 
තම� ��ෙ�.”

��ව��ාල ���ට 

�භාගව�� න� අ�ව� 

නැත. ඒ �සා ෙබාෙහාමය� 

ත�ණ ත��ය� ���ෙ� ආත�ෙය�. 

���ටද එෙහමය. න�� ඒ හැම 

ෙමාෙහාතකම ඇෙ� ආත�ය මකා දැ�ෙ� 

බ� ම��ය.

“හැමෙ�ම අතෑරල ��න ��� දව�, 
හැමෙ�ම ඇ� �යලා ��� දව�, ��ෙ� 
හ� අමා�� �යලා ��� දව� වෙ�ම 
ෙ�ක කර�න බෑ �යලා ��� දව� 
අන�තව� ��ණා. ඒ හැම ෙමාෙහාතකම 
එයා මෙ� ළ�� ��යා. ෙ� අ��� ගාණට 
මං ආත�ය �සා අඬ� දව� ඕනතර�. ඒ 
ෙවලාවට එයා ‘ෙමාන ෙ� �ණ� මං ඔයා 
එ�කම ඉ�නවා අ�ෙ�, අ� ෙකාෙහාම 
හ� ෙ�ක කර�’ වෙ� අදහ�� මෙ� ඇ� 
�හා බලාෙගන ඉ�නවා. ඇ�තම ��ෙවා� 
ආත�ය �යන එක ස���ණෙය�ම 
නැ�කෙ� බ� ම�� තම�.”

එපමණ� ෙනාව ���ට ��ව��ාලෙ� 

ෙ�ශන ��� �ට ඇයව එ�ක� ය�නට 

ෙමාට� රථෙ� නැ� බ� ම��ද ආෙ�ය. 

එෙ� පැ�ෙණන බ� ඇයෙ� ෙ�ශන 

�ය�ල අවස� ෙවන�� ඉව�ෙම� බලා 

���නටද ���ව ��ෙ�ය. ඊට ෙහාඳම 

සා��ය ඇෙ� ��ව��ාලෙ� �� 

���ය�ය.

“ඔය ��යට අ��� පහ� �තර �යා. 
ෙනාදැ�ම කැ�ප� එෙ� �ට� 

කාෙල� ඉවර�ණා. උපා� 
ප්ර�ෙනා�සවය �ෙයන 

දවස� අපට දැ�� 
��නා. අ��� 
ගණනක මහ��ය, 
කැප��ම, ඉව�ම, 
දරාගැ�ම වෙ� 
ෙ� හැමෙදය�ම 
අවසානෙ� අ�ට 
ලැෙබන ආභරණය 

තම� ෙ� උපා�ය. ඒ 
��ප�ෙ� අන�තව� 

කැප��� කර� අය 
��යා. ඒ අත�� බ� 

ම��� එ�ෙකෙන�. ෙමාකද 
එයා ෙනා���න මට ෙමතැනට 

එ�න ෙගාඩා� අමා� ෙව�න ��ණා. ඒකට 
ෙලා�ම ෙ��ව තම� ආත�ය �යන ෙ� 
මට �ක� දරාග�න අමා��. ඒ� එයා ඒක 
නැ�තටම නැ�කරලා දැ�මා.”

ඒ �සාම තමා ��ෙ�� උපා�ධා��ය� 

ෙවන දවෙ� ඒ ෙව�ෙව� �හඬ 

කැප��ම� කළ බ� ම��ව ෙගදර දමා 

ය�නට ඇයට �ත ��ෙ� නැත. 

“මට එයාව උපා� ප්රධාෙනා�සවය දවෙ� 
ෙගදර �ලා ය�න ��ෙ� නෑ. මං ��වා 
එය� මෙ� උපා�ෙ� ෙකාට�කාරෙය� 
�යලා. ඒ �සා උ�සවයට එයාව 
එ�ක� �යා. හැබැ� මට එයාව උපා� 
ප්ර�ෙනා�සවය ��� ශාලාවට එ�ක ය�න 
බැ��ණා.”

අෙන� උපා�ධා�� තම�ෙ� 

ස�පතම�� සමඟ ඡායා�පවලට ෙප� 

���� ���ෙ� උපා� ප්ර�ෙනා�සවෙ� 

ඡායා�ප වැ� ප්රමාණයකම ��ෙ� බ� 

ම��ය.

“මං ද�නෑ ���� ඒක ෙකාෙහාම 
දැ�කද �යලා. සමහ��ට �නාය�න� 
ඇ�. ෙමාකද එයා �� හත���� 
ගණ� �ලා ග�ත බ�ෙල� ෙනෙව�ෙ�. 
ඒ� මට ඕන �ෙ� එයා මං ෙව�ෙව� 
කර� කැප���වලට ���ව�ත 
ෙව�න. මං ඒක කළා. මෙ� ල�සනම 
දවෙ� එය� ල�සනට ඇඳලා කරලා 
කැ�ප� එකට ආවා. ඉ�� මට ඊට වඩා 
ස�ට� තව� නෑ.”

සමහර�ට කතා කර�නට ��ව� 

�වාන�  බ� ම��ද අ�කා ගැන 

දැෙනනා හැ�� එෙ� වචනවලට 

ෙපරළ� ඇත.

�ව� එ�.ෙසන�ර�න

හැමෙ�ම 
ඇ� �යලා 

��� දව�, ��ෙ� 
හ� අමා�� �යලා ��� 
දව� වෙ�ම ෙ�ක කර�න 

බෑ �යලා ��� දව� 
අන�තව� ��ණා. ඒ හැම 

ෙමාෙහාතකම එයා මෙ� 
ළ�� ��යා

ජැ�� පහට ඇඳෙගන ෙක�ෙල�ෙ� 
උපා� උ�සවයට �ය බ�ෙල�

සමහ��ට 
�නාය�න� 

ඇ�. ෙමාකද එයා 
�� හත���� ගණ� 

�ලා ග�ත බ�ෙල� 
ෙනෙව�ෙ�. ඒ� මට ඕන 
�ෙ� එයා මං ෙව�ෙව� 

කර� කැප���වලට 
���ව�ත ෙව�න



192022 ඔ�ෙතාබ� 05 වන බ��

විශේෂ ඇනවුම් සඳහා විමසනන 076 2568348

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

වෙවෙඳ  ව�ොවේ

මාසික අධ්ාෙනික 
ප්වතෙත පෙළකම

ලියාපදිංචි ශපරපාසල් සඳහා 
විශේෂ වට්ටම්

අකුරු කරනන්ට 
අලුතිනම 
පාසල්ට පිය නැගූ 

2022 ඔ�ෙතාබ� කලාපය 1
2022 ඔ�ෙතාබ� කලාපය 1

�ල �. 

120/-

1
වසර�රණ

 ore keK jvk

w¨;skau mdi,g 

msh ke.+ 

¥ mq;=kag

úIh 

ks¾foaYdkql+,j 

ilid we;

2022 Tlaf;dan¾   1 l
dKavh fojk l,dmh

mska;+r 

fmd;la  

fkdñf,a

�ල �. 

120/-

 ore keK jvk

2022 Tlaf;dan¾   1 l
dKavh fojk l,dmh�රණ�රණ�රණ2

වසර

mska;+r 

fmd;la  

fkdñf,a

අමතර 

දැ�ම� සමග 

පාසෙ� පාඩ�

ආසාෙව� 

ඉෙගන 

ග�න

 ore keK jvk

�රණෙපර පාසල

�ල �. 

120/-

msk
a;+r 

fmd
;la  

fk
dñf

,a

2022 Tlaf;dan¾   1 l
dKavh fojk l,dmh

we;s ;rï mdg lrkak

lmkak" w,jkak" 

fi,a,ï lrkak" .hkak"

fidhkak" úuikak"  

ks¾udK lrkak" 

ud¾f.damfoaY iys;hs

අතශපාත 
තබන 
ශපර පාසල් 
ශපාඩිතතන්ට පිංචි දූලා පතාල්ට

3කිරණවසර
2022 ඔක්ත

ෝබර්1
කාණ්ඩ

යඅට
වැනික

ලාපය


ශිෂ්යත
වමාසි

කපුවත
පත

මිලරු
.

120/-

තෑගි
්ේෙ

ෙ

ප්ර්ේලික
ා

තෑගිතෑගිතෑගි
්්්ෙෙෙෙෙ

ේලිකාේලිකාේලිකාේලිකාේලිකා

ඔක්තෝබර් පළමුවැනිදා

්�ෝක ළමාදිනයයි

ලසසෙ
පින්තූර



්කාළය
ක

ශිෂ්යත
වයටපු

රුදු්ව
න්ෙ

ප්රශෙප
තතර්

ෙකක

ෙැන්අ
හන්ෙ

කවියක

පරිසර


ක්රියාකා
රකම්

         
 

2022  ඔක්තෝබර්  1 කාණ්ඩය අටවැනි කලාපය   
ශිෂ්යතව මාසික පුවතපත  

ශිෂ්යතවයට

්පරහුරු 

ප්රශ්න පතතර

මිල රු. 

120/-

්ේ දැන් 

අහන්්න 

ළමා කවියක
4කිරණවසර

ළමා කවියක

ම�ොනවද 

ළ�ම�ෝ කරනමන 

ඉක�නට ලැහැස්ති 

මවනවමකෝ...

ඔ�ම�ොලලනමගේ දවසමන අද 

හැබැයි තර�වලින 

පරොද මවලො එමහ� 

එනවමකෝ...

හෑ...

ගි� අවුරුදමද 

අමේ අම�ො ඔ� විදිහට� 

�ට කිවවමන...

සිිංහල ගණිතය 

පරිසරය  ඉිංග්රිසි 

්දමළ පා්ඩේ

පින්තූර පිටු

පුිංචි අ්ේ 

චිත්ර - රච්නා

පරොද මවලො එමහ�

එනවමකෝ...

ගි� අවුරුද

අමේ අම�ො

�ට කිව

කිරණකිරණකිරණ
වැඩිහිටි

දින�ත් අදමන...

පින්තූර පිටු

පුිං
චිත්ර - රච
චිත්ර - රච

ට කිව

චිත්ර - රච

 අවුරුද

�ො

චිත්ර - රච

ට කිව

5
වසරකිරණ
2022  ඔක්තෝබර් 1 කාණ්ඩය අටවැනි කලාපය   

ශිෂ්යතව මාසික පුවතපත  

සැව�ොම එක්වී

 සුරකිමු ළමො ව�ො�

ශිෂ්යතවයට 

ඉලකක 
ප්රශ්න පතතර 

හතරක......

සිිංහල - ගණිතය 

පරිසරය ්ෙමළ 

ඉිංග්රීසි පා්ඩම් 

ඇතුළු  වි්ශෂාිංග 

රැසක සමඟින්

තෑගි
ලැ්බ්න 

ප්ර්ේලිකාවක....

ක්නට 
ඇ්හ්න 

කවි ගී

 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළම
 සුරකිමු ළමොො වව�ො�ො�ො�ො�ො�ො�ො�ො�ො�ො��

ශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතවවවවවවවවවවවවවවයට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට 

ඉලකඉලකඉලකකකකක
ප්රශ්න පතඉලක
ප්රශ්න පතඉලක
ප්රශ්න පත
ප්රශ්න පත
ප්රශ්න පත
ප්රශ්න පත
ප්රශ්න පතතතතතතර ර ර ර 
ප්රශ්න පත
ප්රශ්න පත

හතරප්රශ්න පත

හතරප්රශ්න පත

හතරප්රශ්න පත

හතරප්රශ්න පත

හතරකප්රශ්න පත
කප්රශ්න පත
කප්රශ්න පත
කප්රශ්න පත
කප්රශ්න පත
කප්රශ්න පත
කකකකප්රශ්න පත
කප්රශ්න පත
කක................................................

ිංහල - ගණිතය 
ිංහල - ගණිතය 
ිංහල - ගණිතය 
ිංහල - ගණිතය 
ිංහල - ගණිතය 
ිංහල - ගණිතය 
ිංහල - ගණිතය 
ිංහල - ගණිතය 
ිංහල - ගණිතය 
ිංහල - ගණිතය 
ිංහල - ගණිතය 

පරිසරය 
පරිසරය 
පරිසරය 
පරිසරය ්්්ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ 

ග්රීසි පාග්රීසි පාග්රීසි පාග්රීසි පාග්රීසි පාග්රීසි පාග්රීසි පාග්රීසි පාග්රීසි පාග්රීසි පාග්රීසි පාග්රීසි පා්ඩ්ඩ්ඩ්ඩ්ඩ්ඩ්ඩ්ඩ්ඩ්ඩම් ම් ම් ම් ම් ම් ම් ම් ම් ම් ම් ම් ම් 

ඇතුළු  විඇතුළු  විඇතුළු  විඇතුළු  වි්ශ්ශ්ශ්ශ්ශ්ශෂාෂාෂාෂාෂාෂාෂාිංිංිංිංිංිංිංග ග ග 

 සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින් සමඟින්

්බ්න්බ්න
ේලිකාවේලිකාවේලිකාවේලිකාවේලිකාවේලිකාවකකකක....................

ට ට 
්හ්න්හ්න්හ්න්හ්න

කවි ගීකවි ගී

මිල රු. 

120/-

ඔක්වතෝබර් පළමු�ැනිදා 

ව�ෝක ළමො දිනයයි

ශිෂ්යතවය 
ශලශහසිශයන 

ජයගනන

නිරශදේශිත පිිංතූර ශපාත   පාඩම් සඳහා මාරශගෝපශදේශ   දරුවනශගේ නිපණතා වර්ධනය ශපනවයි
විශේෂ ඇනවුම් සඳහා විමසන

�ො�ො�ොවවේේේේ
රපාසල් සඳහා රපාසල් සඳහා 

අකුරු කරනඅකුරු කරනඅකුරු කරන
අලුතිනඅලුතිනඅලුතිනඅලුතිනඅලුතිනඅලුතිනඅලුතින
පාසලපාසලපාසලපාසල

�ල �. 

120/- පපපිංිංිංිංචි දූලා චි දූලා චි දූලා ිංචි දූලා ිංිංචි දූලා ිංිංචි දූලා ිං

ශිෂ්යතශිෂ්යත
ශලශහශලශහශලශහශලශහ

ශපාත   පාඩම් සඳහා මාර   පාඩම් සඳහා මාර   පාඩම් සඳහා මාර   පාඩම් සඳහා මාර   පාඩම් සඳහා මාර ගෝප

ඔකවතෝබර්
කලො�යන් දැන්



20 2022 ඔ�ෙතාබ� 05 වන බ��

අංජනා ඇ�ෙ�ෙපාලෙ� ��බර �නාව 

ෙ��කව තව� ඈ ස�පයට ළං කෙ�ය. 

එවර ඇයෙ� �ස ඉ�දර ඉඳග� ෙ��ක 

ඇඳ ��ටමට ෙ��� � ෙ�ය. කාමරෙ� ඒ 

ෙමාෙහාෙ� වා�සමන ය�ත්රය ෙහා ��� 

පංකාව �යා�මක ෙනා�ණද �ටත වැ�ස 

කාමරය ��� කර�� ��ෙ�ය.

“��ද �යාද ෙනානා...”

ඇෙ� �ස ම�� අත තබ�� ෙ��ක 

ෙත�නෙකා� ඇ�ෙ� ඒ උ��මට 

ළංෙව�නට ය��ත කරන ෙපළඹ�ම 

යටප� කරග���.

“�ක�... තාම ��මත�...” 

ඇය ඇෙ� �� ඉ�ය�ව ෙවන�කර 

ඔ�ට ළං �ණාය. ඒ ඇකෙය� �ස තබාග� 

ඇය දෑ� වසාග�ෙ� ෙවන�වටම දැ�� 

�වයටය.

“මං ඇහැරලා ඉ�නැ�� මාව ත�කරලා 
��ග�න බෑ ෙනානා.”

ඈ ඇකෙය� �ස තැ� සැ�� ��ර 

�රා ඉ�� �ය උ��ම ඔ�වද අව� 

කෙ�ය. ෙ��ක ෙත�නෙකා� බ�ඩාර 

වඩා� පහ�ෙව� ඇඳ ��ටමට ෙ��� 

ෙව�� අංජනාද �� ඉ�ය�ව ෙවන� කර 

නැ�ට ඔ�ෙ� ඇෙ� ගෑෙවන ෙ� ළ�� 

ඉඳග�තාය. ඇෙ� ��බර දෑෙ� ප�ළ 

ෙසාය�නට ඔ� ෙවෙහ�ණ� අංජනාට 

ඔ�ෙ� උරයට බර �ම දෑ� �යෙව�නට 

�ය. ඇයට ඒ ෙලසටම �ද�නට ඉඩ හැර 

ෙ��ක ෙට�ෙෆානය අතට ග�ෙ� කම�ට 

ෙහා ��දනට කතා කර�නට�.

ච��� බලා �� �රකතන ඇම�ම 

ආෙ�ය. ඇම�ම සම��� රාජප�ෂෙග�. 

ඈ ���ත කාමරෙ� �� ෙසෙනෙහලතා 

මැ�ෙ�ට ෙනාදැෙන�නට එතැ�� මෑ�ව 

ෙගඋයනට �යාය.

“�ය�නෙකා අ�ෙ� ඉ�� ෙමාකද �ය 
ගමන...?”

ඔ��ෙ� කතාව ඇෙසන ��ව�� නැ� 

බැ�� ච��� සම���ට ��ෙ� එ� � 

�ෙම�� බං�වක ඉඳග���.

“වැෙ� න� කරග�න ��ව� ඒ ෙගා�ෙලා 
�යන ෙ�ව� �ක ෙග��� ��නම...”

“ඉ�� ෙග�ය�නෙකා අ�ෙම. මං ඒ 
ඔ�ෙකාම ග�න ඇ�ෙව�න ස�� එ� 
��නෙන...”

ච��� �ෙ� ෙනාඉව��ෙල�. �රකතන 

ඇම�මටම �ත ෙයාමාෙගන �� 

ච��� එ�වරම �ගැ�� �ෙ� 

��ෙ� �ව ආ ��බා ෙක��ම 

බං�වට නැග ඇඟට 

ෙ��� � �සාය. 

“අ�ෙයා... ෙ� බ�ලා 
මාව බය කරනවෙන...”

�ගැ��ණ හ��ම ඈ 

�ය�� අෙන� පස �� 

සම��� රාජප�ෂ හඬ 

නගා �නා�ණාය.

“ඔය අ�කෙග ලැ� ෙ�ද..? එයා 
හ� �රත� අ�පා.”

ඈ කතාව නවතා �ෙ� ඇ�තටම බ�ලා 

ෙකෙ� � ආසාෙව�. ඒ� ච���ට ඊට වඩා 

වැදග� �ෙ� අ�මා �ය ගමෙ� ��තර 

දැනග�නට�.

“අෙ� අ�මා, ඔය බ� කතාව පැ�ත�� 
�යලා අෙ� වැෙ� ගැන �ය�නෙකා. 
ඔය �යනවා වෙ�ම ඒ �����ෙ� වැඩ 
�ව�ද..?”

“�යන ��යට න� ඒෙගා�ල ෙහාඳ 
වැඩකාරෙයා. දණ ගාෙගන බඩගාෙගන 
�ණ� එ�න කරලා ෙද�න� ��වා. හැබැ� 

අර ෙ��න �යා� ෙ�ව� 
ෙහායාග�න එක තම� 

අමා�...”

“ෙමානවද ඉ�� එ�චර අමා�ෙව� 
ෙහාය�න ඕ� ෙ�ව�..? ෙකාෙහාමහ� මං ඒවා 
අර� එ�න�.”

ච��� ��ෙ� ��වාසෙය�. ඇෙ� 

ෙයෙහ�යක ෙ� ��ක� කතාව � � 

පට� ච���ෙ� �ෙ� අ��ම ��නය� 

මැෙව�නට ග�ෙ�ය. ඒ ෙකෙ� ෙහා 

ෙ��කෙ� ස�බ�ධය �� අ��වා එපාකර 

ඔ�ෙ� �ත තම� ෙකෙ� ව� කරගැ�මටය. 

“අ�මා �ය�නෙකා... ෙමානවද අමා�ෙව� 
ෙහායාග�න ඕ� ඒවා...?

“ඔය �යන ගෑ� 
ළමයෙග ෙක� ගහ� 
ඕන� එයාව එපා කරව�න. 
ෙමයාෙග� ෙක� ගහ� ඕන� ඔයාට 
ව� කරව�න...”

සම��� රාජප�ෂ �ෙ� රහ�� ෙ�ය. 

ඒ තවම� ��ශංක ෙ� �ළ ඉ�නා �සාය. 

ඔ�� ෙදෙදනා ෙමය කර�ෙ� ඔ�ට රහ��. 

ෙ��ක ෙත�නෙකා�ට ආදරව��ය� 

ඉ�නා බව ච���ට අ�මාට �යාග�නට 

��ව� �ණ� එය අ�ප��ට �ව ෙනාහැ� 

�ය. කලබල � ඉ�ප� ඔ� ෙ� ප්ර�නය 

සහ���ම අ�� කරා� �යා ච���ෙ� 

�ත �ෙ�ය. ඒ �සා ඇය ��� ඇෙ� 

ලංකාෙ� ��න ළඟම ෙයෙහ�යකෙග� 

උපෙද� පැ�ෙ� ඒ �සාය. ඇය �ෙ� 

ලංකාෙ� ඔය වෙ� ස�බ�ධතා �ඳ 

දම�න� අ�� ස�බ�ධතා ඇ� 

කරග�න� ��ක� ඇ� බව�. ඒ සමඟ 

���ය උපෙද� ��ෙ� ඒ ගැන අ�මා සමඟ 

කතා කරන ෙලස�. අ�මා කලබල ෙ�ෙදා� 

සැකෙය� ඇය �රකතනෙය� ෙ� කතාව 

�ෙ� ��ශංක රාජප�ෂ �වෙ� නැ� 

ෙමාෙහාත� ෙසායා බලාය. ච��� �ත 

ය�� බලාෙපාෙරා�� �වා ෙ� සම��� ඒ 

අසා කලබල �ෙ� නැත.

“මට න� ඕක �ල�ම ��ණා ෙ��ක �තාට 
ඔයාව හ�බෙව�න ඕනකම� නැ�ෙවනෙකාට. 
ෙකා�ෙල�ට ෙක�ෙල� ඕනන� ෙකා�චර 
ප�ෙස� එනවද ආදෙ� බලාෙගන. අ�� ඔය 
වයස ප�කළාෙ� �� මැ�ෙ�... ෙකාෙහද 
අ�ප�� ඉ�ෙ��ෙව�ම �යාෙගන ��යෙන 
ෙ��ක ළමයව ඔයාට බ�ද�න ඕන. නැ�ද� 
කැම��. නැ�� තම� ��ෙව එයාට ක��� 
නෑ �යල� �යලා...”

සම��� �ය�යට �ෙ� එපමණ�. ඒ 

කතාව ඇ�ත� �යා ච���ටද ���. 

ලංකාවට ආවට ඕනක�� �යා එකපාර� 

හ��ෙ� නැත. එව� ඕනෑකම� ෙ�න� 

ඇම� �වසට එ�නට ඔ�ට කාෙග�ව� 

අවසරය� උවමනා �ෙ� නැත. ඒ� එෙ� 

ෙනා�ෙ� ඔ�ට තම� උවමනා නැ� �සා 

�යා දැ� ච��� ෙ���ෙගන ��යාය. 

ඒ� ඇය එ� පට� පරාජය බාරග�නට 

කැම� නැ� ෙකෙන�. ඒ �සා ෙකෙ� ෙහා 

ෙ��ක ෙත�නෙකා�ෙ� �ත �නාග�නට 

��වාය. ෙ�නක ප�ෙස� ආව� ගණ� 

ෙනාග�ෙ� ��ෙ� ඉල�කය ෙ��ක 

�සාය. ඒ� වැඩවල� න� පමණට� වඩා 

ෙ�නක ළ�� සහ ඉ��ෙය� ��ෙ�ය. ඒ 

සහෙයාගය නැ� කරග�නට� ච��� 

අකමැ� �ණාය.

“ඔය ඉ�ලන ෙදකම ඔයාටව� මටව� 
ඒ �����ට ��� ෙද�න බෑෙන �� 
මැ�ෙක...”

“ඉ�සර එෙහ� න� මං ඕවට �නාෙවනවා 
අ�මා. ඒ� ශා� මට ඔෙහාම කරග�ත කතා 
�ක� ��වා. එතෙකාට න� ��ණා ෙ�වා 
ෙබා� ෙනෙ� �යලා... ඒක� මං අ�මට 
��ෙව.”

සම���ට �ය�ය ගැන �ක ���. 

ඇයට �� ෙලසට ඒ රෙ�ම �ව�ව�නට 

��නා න� කාෙ� �තකටව� කරදරය� 

කලබලය� නැත. පර�පරාව �කග�නට 

ච��� ලංකාවට ෙග�න�නට ඕනෑ�ෙ� 

��ශංකටය. ඔ� ෙත�නෙකා� ප�ෙල� 

�ය�යට �වාහය� කරෙද�නට හද�ෙ�� 

ඒ පර�පරාව ��ෙ� කෑදරකමට �යා 

සම��� දැන ��යාය.

“ඊයා අ�මා ෙ� බ�ලා මෙග 
�ණ� ෙලවකනවා...”

ච���ෙ� 

කෑගැ��ලට 

සම���ට �නා� 

ආෙ�ය.

“�� මැ�ෙ� එයාට 
බ�ලා බ�ලා �ය�න 

එපා. අ�කෙග පණ ඔය. 
අ�කා වෙ�ම ආදෙර� නම 

�යලා කතා කර�න. අ�ප�� 
ඔයාට ඔෙහ� ෙගය� අර� 

ෙදන එක කරනක� ඔෙ� ඉ�නවන� 
ඒ ��යට හැ��ෙණා� ෙහාඳ�. නැ�ත� 
ඒෙගා�ල�ෙග �� �ෙද�.”

සම��� �ය�යට අවවාදය� ��නාය.

“අ�මා මං ප�ෙස කතා කර�න�. 
නැ�ද�මා ෙ� පැ�තට එනවා. �ෙණ �නාව 
න� නෑ... ඇ� ද�ෙන නෑ...”

ච��� ඇම�ම අවස� කර ඇෙ� 

පෙස�� �� ෙසෙනෙහලතා මැ�ෙ�ෙ� 

බ� �රතලා සමඟ කතා කර�නට ග�තාය.

ලබන ස�යට

ඔය බ� කතාව 
පැ�ත�� �යලා අෙ� 
වැෙ� ගැන �ය�නෙකා

w jirhs
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�යංකා නානාය�කාර �ය�

ෙකා�ෙල�ට 
ෙක�ෙල� 

ඕනන� ෙකා�චර 
ප�ෙස� එනවද ආදෙ� 

බලාෙගන. අ�� ඔය 
වයස ප�කළාෙ� 

�� මැ�ෙ�

අ�කෙග 
පණ ඔය. අ�කා 
වෙ�ම ආදෙර� 
නම �යලා කතා 

කර�න. නැ�ත� 
ඒෙගා�ල�ෙග �� 

�ෙද�



පා�ව� ෙදවඟන �ය�ෙ� �ව 

ෙද�ය�ෙ� ��ඳ. දවස� �ව ෙද�ෙයා 

පා�ව� ෙ��යව ���මාෙ� ත�කරලා 

ස�වල වටය� ගහලා එ�න �යා�. දව� 

ගාණ� ගතෙවල� �ව ෙද�ෙයා ෙගදර 

නා� �සා පා�ව� ෙදවඟන ඇෙ� ���ය� 

ෙව�� ල��� ෙ��යව� එ�කරෙගන 

�ව ෙද�ය�ව ෙහාය�න �යා�. ෙද�නා 

එක�ෙවලා �� ස�වෙ�ම කර� ගැ�ව� 

�ව ෙද�ය�ව ෙනෙ�� හ��ෙ�.

අ��මට පා�ව� ෙ��ය ෙබාෙහාම �ක 

ෙ� ල��� ෙ��ය එ�ක නැවත� ඇෙ� 

�මානයට සැප� �ණා�. ඔ�න ඒ එනෙකාට 

�ව ෙද�ෙයා ෙගදර ඇ��ල�. ඒ පාර �ව 

ෙද�ය�ව දැක� පා�ව� වෙ�ම ල��� 

ෙ��ය� ස�ටට අඬ�න පට�ග�ත�. 

ඒ වැ�� ස�� ක��ව�� ෙන�� ගහ 

උප�නා �යල� ඉ��යා�ව� ��වාස 

කර�ෙ�. ඒ �සා ඔ�� අදට� ෙන�� ගහට 

ව�නවා.

අට�� ��ව� අතෙ� ��ස ��� 

වහ�ෙ� ���ෙ� ෙන�� ගහ� යට�. ��ස 

��� ව�දනාමාන කරන බැ�ම�� පවා 

ෙන�� ගස නම�නවා. ස�ෙබා� ��ෙ� 

‘��ස නෙමා ෙලාක �� �ෙ� ආමලක 

ෙබා�යා’ �යලා �යැෙව�ෙ� 

ෙන�� ෙබා�ය ව�දනා කරන 

ගාථාව�.

ආග�ක පරමා�ථ ෙකෙ� 

ෙවත� ෙන�� �ය�ෙ� 

ව�දනාමාන කර�න තර� ව�න 

ගහ� ��වට වරද� නැහැ.

ඉ��යාෙ� ෙ�ද ග්ර�ථවල 

�යැෙවන ��යට ෙන�� 

�ය�ෙ� �ෙ� �ට පා��තය 

ද�වා ශ�රාංගවලට �ණ 

ෙදන පල�ර�. වා, ��, ෙස� 

�යන ෙදාෂ �න නසන �සා 

ෙන��වලට �ෙදාෂහර �යල� �යනවා. 

ආ��ෙ�දෙ� බ�පා�, ආමලක, ධා�, 

පංචරසා �යලා �ය�ෙන� ෙන��වලටම 

තම�.

‘ස�ව රසා�සඃ බලකාරණඃ’ ෙ� �ය�ෙ� 

�ෙරා� ෙව�න න� රස හයම ක�න ඕෙ� 

�යන එක�. ඇ�ල, ��, කහට, ��ත, 

පැ�, ලවණ �යන ෂ� රසෙය� ලවණ ඇර 

අෙන� පහම ෙන��වල අඩං��.

හැම�ම ෙන�� ෙග�ය� කනවා 

න� ආ�ෂ වැ� ෙවනවා �යලා ඉ�සර 

ආ�ත�මලා �යනවා. අ��ාශ ය, ආමාශය 

�වප� කර�න ෙන�� ෙබාෙහාම �ණ�. අද 

ෙදම��ෙයා �ප�මා�ක�ව�� ළම��ෙ� 

ඇඟට අ�ණ ෙචා�ල�, ෙටා� ෙගනැ�ලා 

��නට ඉ�සර ඈෙයා කඩ�ලට ��� එ�� 

ෙගදර ළම��ට ෙ��ෙ� ෙන��, ෙමාර, 

��� වෙ� �ණ ජා��. අ�ක දැ� වෙ� 

ෙනෙ�� ඒ කාෙ� හැම ගමකම ෙන�� 

ග� වැ� වැහැලා�. ‘ඔ��� �� ��ල 

මෙ�යා වැ�ල �ගට ෙන�� කැෙ�යා’ �යන 

ඔං�� වාරෙම� �යැෙව�ෙ� ඒ කාෙ� ගම 

හැමතැනම ෙන�� ග� ��ණා �යලෙ�.

ද� ප�ෙවා කෑම වළ�ව�න වෙ�ම ඇ� 

ෙප�ම වැ� කර�න� ෙන��වලට ��ව�. 

ඒ �තර�යෑ සම සහ �සෙක� ර�න �ෙ�ෂ 

බලය� �ෙයන �සා ��� ලලනාව� පවා 

ල�සන ෙව�න ෙන�� භා�ත කළා�.

ෙ� ෙලාෙ� �ෙයන 

පල��ව�� වැ�ෙය�ම 

�ට�� C �ෙයන පළ�ර 

තම� ෙන��. ෙග�ය �ං� 

�ණ� �ණය �ං� නැ� 

�සා ෙන��වලට ක��� 

කැම��. හැබැ� ෙග� 

��� කනෙකාට ඇ�ල �සා 

ෙගාඩෙදනා කැම� ෙන�� 

��වලට.

ජනවා�, ෙපබරවා�, මා�� වෙ� 

කාලවලට ෙන�� හැෙදනවා වැ��. ඒ 

නැත� හැම�ම ෙන�� හැෙදන ග�� 

�ෙයනවා. �ක� අ� �දලට ෙන�� ග�න 

��ව� �සා �වයං ��යාව� ��යට 

ෙන�� �මැ� හද�න ඕන ෙකෙන�ට 

��ව�.

���ම ෙන�� �මැ� ෙබාත� හය� 

හද�. ඒකට අ�ට ෙන�� 200g, ව�ර 

850ml, �� 150g, SMS (Sodium Met 

bisulfite) 0.5g අව� ෙවනවා.

ආහාර ෙවළඳසැලක එෙවෙ�ම අෙල� 

කරනවා න� SMS එක� කර�න එපා. 

ෙන�� �ම ෙබාතලය� ��ය� 250-300කට 

වෙ� ෙහාඳ �ලකට අෙල� කර�න ��ව�. 

0714766819 යන ෙ� අංකයට කතා කරලා 

වැ� ��තර දැනග�න ��ව�. 

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��
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úfYaI wOHdmkh
(Special Education)

úfYaI wOHdmksl wjYH;d iy
z´áiïZ (AUTISM) ,laIK iys; 

orejkaf.a Ôjk l=i,;d" yeisÍï rgd" 
ikaksfõok in`o;d" lshùu"

,sùu jeks l%shdldrlï ÈhqKq lsÍu i`oyd 
mqyqKq .=rejßhka u`.ska
Wmldr ,nd .; yel'

úuikak - 077 742 5253

ksfrda.Su;a iy meyem;a iula i`oyd  
Turmeric ^ly& lemaishq,a 

ksfrda.Su;a iy meyem;a iula i`oyd  
Turmeric ^ly& lemaishq,a 

 m%;sYla;slrK .=Kfhka wKqkhs'

 ms<sld ffi, kik .=Kfhka hqla;hs'

 p¾u frda. ke;s lr iu meyem;a lrhs'

ÿrl:k $ *elaia ( 011 2 517 447
REG. No - 02/01/PB/14/684

ksIamdokh iy fnodyeÍu
iS$i T!IO ,xld mqoa.,sl iud.u

48-B$4" 10 lKqj mdr" lgqjdj," fndr,eia.uqj

0711 517 097

ld.s,aia wd¾msflda iy fy,a;a.d¾â we;=¿ fj<oi,a j,ska yd
*duis j,ska ñ,§ .; yel'

noafoa.u iafgd¾ia ^u,aj;a; mdr&
ti'tÉ'Ô' isxy, fnfy;a fj<oie,a j,ska ,nd .; yel'

Online Orders : www.myherbals.lk / 0777 463 898 Rs.450/-

පාඩ� අංක 39
�ෙ� 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

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

�යවර 1

�යවර 2

�යවර 3

���ම ෙන�� �ක ෙහාඳට ෙසාදලා 

�හ�ලා ඇට �ක ඉව� කරග�න.

�� �ක� ඉ�� ව�ර �ක� �ෙ� 

�යලා �නා� 10� උ� කරලා �ෙව�න 

�ය�න. ප�ෙස ෙන�� ප�පය �ශ්ර කරලා 

ෙපරාග�න. අවසාෙන� SMS එක� කරලා 

�වා�හරණය කළ ��� ෙබාත�වලට 

�ලා ෙබාත� ��� 80C

0

ක උ�ණ�වය�� 

නැවත� �නා�10� ර� කර�න.

ස�� නැ�න� 
ෙන�� ගහ� 
ෙහාලවලා බල�න

ෙන�� �කට ව�ර 200ml� �ශ්ර කරලා 

�ෙල�� කර�න
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lKav,u Tiq
ish¿u wd;rhsáia frda. ixê frda. 

i|yd Ths,a à%ÜukaÜ
wd;rhsáia
ikaê frda. 
ikaê bÈóu
wxYNd.
 fldkao lelal=u
 fn,a, yd w;mh ysß jeàu iqj lr iakdhq Yla;su;a lrhs

ikaê Ôj mela tl
ikaê bÈóu  fn,a, bÈóu

Èk 10$15 we;=<; bÈuqu wvqfõ'
ldáf,aP j¾Okh lr ixêj, Yíoh ke;s lrhs'

úuiSu

Dr. H.M.D G.wreK;s,l nxvdr
077 763 55 40

wd$ks$,s 122'

Y%S ,xldfõ iqm%isoaO ffjoHjrhl=f.a ksIamdokhls'
1Kg

2500/-

fuh Ths,a tlla ñi
iam%SÜ tlla fkdfõ'

100ml Rs.750/-
mdrïmßl ffjoH wd¾' î' msh;siai

r;ak fjo ueÿr
163$1" ks,amkdf.dv ykaÈh" ñkqjkaf.dv'

0776 060 950

wd;rhsàia
úfYaI m%;sldrúfYaI m%;sldr
oKysia bÈuqu fõokd ish¨ ikaê frda."
jd; frda." ysÍh" lfYareld wE;a ùu" 

<xùu" bme/‚ ks, m%;sldr uÕska m<uq 
m%;sldrfha isgu iqjh'
levqï ì÷ï m%;sldr'

l¾;D" ධර� mqj;am;
�බ�� ප��ෂ�� ප්ර�ව� ��ට� 

අංක 91,  �ෙ�රාම මාවත, 
ෙකාළඹ 07.

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

ඊ ෙ�� : 
dharanee.editor@liberty.lk

දැ��� : 
0112 672601, 
0112 672603

ෆැ�� : 0112 672648

ෙබ�හැ�� : 
0112 127204,
0112 127210

ෆැ�� : 0112 455134
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lú
hdh
Tfí lú ks¾udK my; 

,smskhg tjkak'

zzlú hdhZZ
zOrKSZ l¾;D uKav,h"

wxl 91"
úfÊrdu udj;"

fld<U 07
නැ�න� 

dharanee.editor@liberty.lk 
��නයට ඊෙ�� කර�න

සං�කරණය - මෙනාරා ෙ�ම�ලක

ධර� �ෙ�
මා �ය ��යෙ� ෙපර ඉ��ම� මත
ග�නට පට� ග�ෙත� ෙමම �ව�පත
මහට� ෙපා� ඉඩ� අද �න ලැ� ඇත
ධර� �ෙ� ��ක� ල� ෙදරණ මත

පාස� ��ය නැවත� මට ��ෙ��
කලකට ඉහත �� ක� ��යට ඒ�
��දර මතකය� �ත �ළ ය� පා�
ධර�ය ඇ�� නැවත� මා ����

හරව� �� ෙපළ� සැම� පලෙවනවා
�තට� සැන�ම� දැ�ම� ලැබෙදනවා
�යවන සැමෙදනා හට ��ය ෙදනවා
ධර�ට මම� �බපැ�ම� ෙගන එනවා

නවතම ත� �ෙගන එන ස� �නක අ��
රටටම දැෙනන ෙලස ඇය ඉ��යට ඇ��
ධර� �� �ෙ� මම ���ය� �ණ�
ග�ෙන� ප�තරය ක� පළ �ණ� නැත�

උපා� ෙ�මර�න
ප්ර.�. කා�යාලය
ම�ගම

අ�මාෙ� අරගලය
සැ�� හඬට� ක�� �ෙප� �� ෙමල�ණා
තැ�� �� ෙන� අ�� එන ක�� ග��ණා
අ�� සහගත හැ�� ��ම�� සැඟ�ණා
ඉ�� හැ�වළං මැද අරගලය ඇර�ණා

කහට උ�ර� ෙදක� උෙ� ෙ�ලට ඇ�ය
අතට එන ෙසා�චමට වැඩ ෙපාළට �ව ය�ය
ගතට ��ය අර� �� න�� එන හ�ය
�සට ෙද�නට යම� ද�ෙවා ගැනම� ස�ය

ණයට ග� බ� ම�ල ෙකසඟ ��ෙර� දරා
පයට ස� ම� න�� ගාට�� මග සරා
�යට නෑ �ද�නට ��ෙන�ද �ක අරා
ඇයට �� ක�ලමය �නා ද� �ව �රා

ප�ත ්රා ෙස�ව�� උ�වර ආර��
ග�ලෑ�ල 
ර�න�ර

සරස� �ය
�� මැ�ෙකට
��� ස�� වැළෙප� ��ප� �න
ෙකා�ර� රහ� මා ව�ල� අ� අතර
කා��ෙය� �� �පද �වාට
�ළෙ� �ඹට මෙග ත�කම දැ�ණාද

මැ�ෙකෙග මතක හද ප�ෙ� හංගලා
�ය ෙක�ෙව� ත� සඳ කැ�මක දවටා
ඒ ත� ග��නට �ඹ ළඟ නැ�වාට
ෙ�ළ �ය �ඹ� මා සම�� හැ�වාද

ඕනෑවට වඩා ��ලස තවරාන
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24 2022 ඔක්තෝබර් 05 වන බදාදා

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