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බල කා�තා නා�ක

�.�.�.ස��තලා ගය�කා සතර�ංහ �මාෂා ජය�ක්රම�.�.�.ස��තලා ගය�කා සතර�ංහ �මාෂා ජය�ක්රම
� ලංකා නා�ක හ�� ඉ�හාසෙ� ප්රථම ����කා�ය�

�.�.�.ස��තලා ගය�කා සතර�ංහ �මාෂා ජය�ක්රම�.�.�.ස��තලා ගය�කා සතර�ංහ �මාෂා ජය�ක්රම
� ලංකා නා�ක හ�� ඉ�හාසෙ� ප්රථම ����කා�ය�� ලංකා නා�ක හ�� ඉ�හාසෙ� ප්රථම ����කා�ය�� ලංකා නා�ක හ�� ඉ�හාසෙ� ප්රථම ����කා�ය�

��න� (සැප��)

�.�.�.ස��තලා ගය�කා සතර�ංහ �මාෂා ජය�ක්රම�.�.�.ස��තලා ගය�කා සතර�ංහ �මාෂා ජය�ක්රම�.�.�.ස��තලා ගය�කා සතර�ංහ �මාෂා ජය�ක්රම
උප ��න� (�ෙ��ඡා)
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ස�බ��කරණය : ග���ස මහ ෙහාටලෙ� �මාෙකා ද ��වා

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

අව� ද්ර�
ඔ�� ඔ�� ෙහා සැල� ඔ�� 1L

��තර කහමද 2

අබ �� ෙ� හැ� 1

ග���� ෙ� හැ� 1/4

�� ෙ� හැ� 1/2

උ�ව�ර ෙ� හැ� 1

�නා�� ෙ� හැ� 1

�� රස අ�ව

සාදන ක්රමය
භාජනය� ෙගන අබ ��, ��, ��, ග����, ��තර 

කහමද එකට දමා �ශ්රකර �නා�� �ව�පය� දමා �ශ්ර 

කර�න.

ෙත� �ං�ව �ං�ව වැෙටන ප�� එක අතට �� කර�� 

ෙත� �ය�ල එක� කර�න.

ඉ�ප� එයට උ�ව�ර �ක �ක එක�කර ෙත� ග�ය ඉව� 

� පැහැය ෙවන� �, ඝනවන ප�� ෙහා�� �ශ්ර කරග�න.

**ඇ���ය� භාජනවල ෙමම �ශ්රණය සා�ගැ�ෙම� 
වළ��න.
**�ශ්රණය සා�ගැ�ෙ�� �ශ්ර කරන ය�ත්රය� භා�තා ��ම 
වඩා� ����.

මෙයාෙ�� ෙසා�
ෙටාමැෙටා ෙසා� 

ෙසා� ෙගදර�ම හද� ව�� ෙසා�

අව� ද්ර�
ත�කා� 2kg

���� ෙ� හැ� 2

අ� ඉ�� ෙ� හැ� 1

�� 50g

බට� ෙ�ස හැ� 2

��� �� ෙ� හැ� 1

���ෙපා� අඟ� 1/2 කැබැ�ල�

�� ෙ� හැ� 2

�නා�� ෙ�ස හැ� 2

කරඳ�ං� 2

කරා�නැ� 2

ව�ර අ�ෙකා�ප 2

�� රස අ�ව

සාදන ක්රමය
භාජනයකට ව�ර දමා �ප තබා උ��වා ග�න.

ෙසා�ග� ත�කා�වල යට පැ�ත� ක�ර හැඩයට කැ�ම� 

ෙයාද�න.

තව� භාජනයකට සාමා� ව�ර ෙයා�ග�න.

උ�රන ව�රට ත�කා� දමා ත�පර 30� ඇ�ළත සාමා� 

ඇ� ව�රට ත�කා� �ක දම�න.

ඉ�ප� ෙපා�ත සහ ඇට ඉව�කර ෙපා�යට කපාග�න.

කරඳ�ං�, කරා�නැ�, ���ෙපා�, ����, අ� ඉ��, �� 

සහ බට� දමා ර�ව� පැහැයට බැදග�න.

එයට ත�කා� එක� කර ෙහා�� �ශ්රකර ව�ර එක� කර, 

උ�රන �ට ��දර අ�කර මඳ ��දෙ� ත�බාග�න. (පැය 

1/2� පමණ)

ෙහා�� තැ��� ප� ෙපා�කර ෙහා �ෙල�� කර 

ෙපරාග�න. 

නැවත එය �ප තබා උ�රන �ට උඩට එන ෙපණ ඉව�කර 

��� ��, ��, ��, �නා�� එක�කර තරම� උ�වන �� 

��වාග�න.

ඉ�ප� ෙපරාග�න.

අව� ද්ර�
�� 1L

බට� 120g

පා� �� 120g

ෙලා� �� (�� ෙකාටස) ෙග� 1

කරා�නැ� 6

ෙ��� 1

ග���� රස අ�ව

�� රස අ�ව

සාදන ක්රමය
ෙලා� �� ෙග�යට කරා�නැ� වෙ�ට ගසාග�න.

ඉ�ප� එයට �� සහ ෙ��� එ�කර භාජනයකට දමා �ප 

තබ�න.

උ�රන�� �ප තබා ��දර �වා �� ෙග�ය සහ ෙ��� 

ඉව� කර�න.

අ�ය ඝනක� භාජනය� ෙගන �ප තබා එයට බට� හා 

පා� �� එක�කර අ� ��දෙ� ��� වන�� උයාග�න.

ඉහත �� �ශ්රණයට �� �ක �ක එක� කර�� �� 

�යවන�� හැ�ගා�� අ� ��දෙ� �නා� 20� පමණ 

�මකරග�න.

ඉ�ප� ෙපරාෙගන �� සහ ග���� එක� කර�න.

ස�බ��කරණය - �ෂා�ත ��ප�මාර

ඡායා�ප - 
�ෂාර �සානායක

හැඩගැ��ම - 
චා�� ච��කා 
(සැෙලා� ��)

අද ‘ධර� මනා�ය’ ඉ��ප� 

කර�ෙ� ව�ෙ�ගම සැෙලා� 

�� ආයතනෙ� චා�� ච��කා. 

“මනා�යෙ� සා�ෙ� 

ස���ණ �� පාට �� සහ ග� 

අ�ල� ව�� එක� ය�ෙ�. 

ෙවනසකට ෙලා� ෙ�� එක 

ස�ත අ��ම ��ෙ� ඔස� 

ෙපාට� දැ�මා. මනා�යකට 

�තරම �න පාටට වඩා ෙවන�ම 

පාට� ම� කළඹට එක�කළා. 

�� පා��ම �වභා�ක �� 

පළඳනා දැ�මා. න�� ම� 

කළඹ කෘ�ම ම� �ම �ෙ�ෂ�. 

ම� කළෙ� හැඩය� �තරම 

ද�න හැඩය� ෙනෙම�. ඕව� 

ෙ�� එක තම� �ෙය�ෙ�. 

එ� �ෙ�ෂ�වය තම� ම� 

කළඹ ඕනෑම පැ�තකට හරවා 

තබාග�න ��ව� �ම. ඉහළට 

ග�න �ට ෙවන� හැඩය�, 

අ�� පසට ෙවන� හැඩය�. 

හැඩ ෙදක�� ඡායා�ප 

ගැ�මට ��ව�.

මංගල ආභරණ ��යට 

ස���ණ මාල හත පළඳලා 

�ෙය�ෙ�. ��පාට සා�යට 

කැ�ලා ෙපෙන�න ඩ� ෙගා�� 

�වල� �ල �ෙය�ෙ�. ෙදවන 

මනා�ය�ට �� පැහැය �සා 

මනා�යෙ� ම�කළඹට� �� 

පැහැය� �ලා �ෙයනවා. චා� 

��යට ෙදවන මනා�ය�ව 

හැඩග�වලා �ෙයනවා.”

ෙ� මනා�යෙ�
ම� කළඹට හැඩ ෙදක�
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“හරියටම කිව්වොත් ඒ අටවැනි මෝේ 
අටවැනිදා. ඊට කලින් දව්ේ රෑ කෑම කන 
අත්ර් මං මහත්තයට කිවවො, ්ේ දවේවල 
දරු්වෝ ්�ොඩ්ද්නක බඩගින්්න් 
ඉේ්කෝ්ේ එනවො. මං ්හට 
වැඩිපුර කෑම එකක 
්�නියනවො කියලො. 
ඒ ව්ේම එ්හම 
කරන්න පුළුවන් තව 
කිහිප්ද්නක හරි 
්හොයො�ත්්තොත් 
්පොඩඩන්්ේ බඩවේ 
පුරවන එක ්ලොකු 
්දයක ්න්මයි 
කියලොත් කිවවො. 
ඇත්තටම එදා ඒ 
්�නිච්ච කෑම එක කෑම 
්නෝ�නොපු දරු්වකුට 
දීලො මම ම්ේ හි්ත් තිබුණු 
අදහස �ැන ්ලොකු සර්ට කිවවො. එතුමෝේ 
අනුමැතියයි සහ්යෝ�යයි ්දකම ලැබුණො. 
ඊටපේ්ේ ේටොෆ් එ්ක ගුරු මහත්ම 
මහත්මීනුයි, දරුවනුයි එකකර්�න අපි 
‘ආහොර බැංකුව’ හැදුවො.”

ඒ ආනමඩුව, මහඋසවවැව ශ්රී රතනපාල 

මහා විද්ාලයේ හය වසර ඩී පන්තිය භාර 

ආචාරිනී ආර්.එම්.එන්.දිල්රුක්ෂි රාජපක්්ෂ 

මහත්මියයි.  

උදෑසන පාසල් රැසවීම අතරතුර 

කලන්තය දා වවැයෙන දරුවන්යගේ ගණන 

වවැඩිවීමත් සමඟ ඊෙ යේතු වූ කරුණු 

කාරණා නිසා එවන් අදහසක් ඈ තුළ 

ඇතිව තියේ. 

“ඇත්තෙම උදෑසන රැසවීම 

අතරතුර දරුයවක් 

යදන්යනක් කලන්තය දාලා 

වවැයෙන එක සාමාන්ය 

සිද්ධියක්. ඒත් යම් මාස 

යදක තුනක කාලයක 

පෙන් ඒ ගණන 

විසිපහක් තිහක් දක්වා 

එකවර වවැඩිවුණා. ඒ 

වයගේම පන්ති කාමරය 

තුළ ඇදවවැයෙන දරුයවෝ 

ගණනත් වවැඩියි. ඒ 

අයයගේ මූණු දිහා බවැලුවම 

ඇස මළානිකයි. ඒකෙ යේතු 

යහායලා බවැලුවම දවැනගන්න 

ලවැබුණා ඒ දරුයවෝ පාසලෙ එන්යන් 

බඩගින්යන් කියලා. සමහර දරුයවෝ රෑෙ 

කෑම කාලත් නෑ. යම් ප්රයද්ශයේ කෘෂි 

කාර්මාන්තය ජීවයනෝපාය කරයගන 

ජීවත්යවන යදමාපියයෝ තමයි වවැඩිපුර 

ඉන්යන්. ඒ වයගේම අද පවතින ආර්ථික 

ගවැෙලු එක්ක හවැමයදනාෙම අසීරු 

කාලයක් ගතයවන්යන්. ඉතින් මෙ හිතුණා 

ඒ යවනුයවන් පුුංචි යදයක් කරන්න ඕන 

කියලා.”

පුුංචි යදයක් යවැයි කීවත් එය දරුවන් 

පනහක් හවැෙකයගේ කුසගිනි නිවන්නෙ 

හවැකි යලාකු 

වවැඩපිළියවලකි.

“ආහොර බැංකුව 
හැදු්න් ඊටපේ්ේ. 
මුලින්ම ්පොඩි 
කොඩ්බෝඩ ්පට්ටියක 
අපි පොස්ේ ප්රධොන 
්දාරටුව ළඟ තිබබො. 
එතැන �නු්දනුව 
සිදු්වන්්න් ති්යන 
අයට ්�නැත් 
තියන්නත්, නැති අයට 
අර්�න යන්නත් 
කියන සංකේප්යනුයි. 
ඇත්තටම ගුරු 
භුවතුන් ව්ේම, 
අමතර කෑම 

පොර්සලයක ්ේන්න හැකියොව ති්යන 
දරු්වෝ කිහිප්ද්නකුත් ්ේ කොර්යයට 
එකවුණො. දරු්වෝ හතර්ද්නකනේ ්ේ 
දකවො ්නොකඩවොම ්ේ ආහොර බැංකුවට 
කෑම ්ේනවො. දැන් ්ේ ක්රමය අනුව මොස 
්දකක පමණ ආහොර බැංකුව ක්රියොත්මක 
්වනවො. ඇත්තටම තමන්ට ්�දරින් කෑම 
එකක ්ේන්න හැකියොව නැති ආචචි සීයො 
ළඟ ඉන්න දරුවන්ට කුස පුරව්�න අකුරු 
කරන්න හැකියොව ලැබීම ්හොඳ ්දයක. 
පේ්ේ අපි ්ේ වැ්ඩට පලොේටික කූඩයක 
�ත්තො.”

දිල්රුක්ෂි ගුරුතුමිය පෙන්ගත් ක්රියාව 

යසම තවත් පාසල් කිහිපයකම යමවවැනි 

ආහාර බවැුංකු ක්රියාත්මක වන පුවත් 

අපෙ අසන්නෙ ලවැබුණි. එවන් සිතිවිලි 

පවා පහලවීම යමවන් සමයක යකාතරම් 

භාග්යයක්දවැයි අමුතුයවන් කිව යුතු යනායේ. 

පුුංචි හිතක් යනාරිදවා ආදරය දීමම උතුම් 

යදයකි. යමයස ලවැයබන බත්පත වුව 

යසෞඛ්ාරක්ෂිතව දරුවා අතෙ පත්විය 

යුතුය. ඒ වායගේම එය දරුවායගේ සිත 

යනාරිදවා ආදරය සමඟම ලබාදීම උචිතය. 

“එක පුුංචි දරුයවක් ඉන්නවා. 

ඒ දරුවෙ කෑම එකක් 

අරයගන එන්න යකායහත්ම 

හවැකියාවක් නවැහවැ. ඉතින් 

මම ඒ දරුවෙ කියලා 

තියයන්යන් පුයත් 

හවැමදාම උයද්ෙ ඇවිත් 

ටීචර්ෙ ගුඩ් යමෝනින් 

කියන්න කියලා. ඒ 

දරුවා එයහම කරනවා.”

ටීචර් මෙ කෑම එකක් 

කියලා ඉල්ලනවාෙ වඩා 

උදෑසන සුබපවැතුම රැයගන 

එන දරුවාෙ උයද්ෙත් දවාලෙත් 

කෑම යදකක්ම දීමෙ තරම් ඒ ගුරු සිත 

කාරුණිකය.

ඇතවැම් දිනවලෙ ආහාර බවැුංකුවෙ 

ලවැයබන බත් පාර්සල් ගණන ප්රමාණවත් 

යනාවන අවස්ාද තියේ. 

“එ්හම දවසක එක දරු්වක ප්රින්සිපේ 
සර්ත් ඉන්න තැන ඇවිත් බත් නැදද ටී්චර් 
කියලො ඇහුවො. එත්කොට ආහොර බැංකුවට 
ලැබුණු ආහොර ඉවරයි. ඉතින් මම ඒ දරුවට 
සේලි දුන්නො කැන්ටි්මන් ්මොනවහරි කන්න 
කියලො. ්ලොකු සර්ත් ඒ ළමයො පසුපසින් 
කැන්ටිමට ගිහින් තිබුණො. එදා ඉඳන් ්ලොකු 
සර් අ්ත් සේලි නැති දරු්වෝ ්වනු්වන් 
ආහොර ලබෝදන තවත් වැඩපිළි්වලකට 
දායක ්වනවො.”

ඒ වවැඩපිළියවල ක්රියායේ 

යයාදවන්නෙද යේතුව දරුවන් 

දිවා වියේකයේදී පාසල් 

ආපනශාලාවෙ යගාස ණයෙ 

ආහාරපාන ඉල්ලා සිටීමයි. 

ඒ ගවැන ආනමඩුව රතනපාල 

මහා විද්ාලයේ විදුහල්පති 

එස.ඒ.තිලකසිරි මහතා කීයේ 

යමවන් කතාවකි. 

“අ්ප පොසල තුළ ්මම 
ආහොර බැංකුව ක්රියොත්මක 
්වන්න �ත්තට පේ්ේ එයින් 
සහනයක ලබන දරුවන් රැසක 
ඉන්න බව ්ප්නන්න ති්යනවො. 

ඒ අත්ර් දරු්වෝ කැන්ටි්මන් ණයට 
කෑම ඉේලනවොනේ ඒ ඉේලන කෑම ඔවුන්ට 
්දන්න, ඒ යන මුදල ්පොතක සටහන් කරලො 
්දන්න, මම සතිපතො ඒ මුදේ ්�වන්නේ 
කියලො ආපනශොලෝව අයට මම කිවවො. 
ඇත්තටම මම ේටොෆ් මීටින් එ්කදි ව්ේම 
ගුරු ්දගුරු රැේවී්ේදිත් දිේරුකෂි 
ගුරුතුමිය මුේ්වලො කළ ්මම ක්රියොව 
අ�ය කළො. කලොප අධ්ොපන කොර්යොලයත් 
දැනුවත් කරලො තමයි අපි ්ේ කටයුත්ත 
පටන්�ත්්ත්.”

ළමුන් එක්දහස අෙසියයක් පමණ එම 

විදුහයල් ඉයගනුම ලබන අතර ආචාර්ය 

මණඩලය හවැෙක් පමණය. ‘ආහාර 

බවැුංකුව’ සඳහා ගුරුවරුන් ලබායදන 

මුදල් වායගේම පාසල්බියම් දරුවන්යගේ 

අතින් වවැයෙන රුපියල් දහය, විසස වුව 

අයිතිකරුවන් නවැත්නම් යයාදා ගවැයනන්යන් 

යම් ආහාර වවැඩපිළියවල යවනුයවනි.

“දරුවන්ට අපි කියලො ති්යනවො තමුන්ට 
අයිති නැති මුදලක ලැබු්ණොත් ඒ මුදේ 
පොසලට බොර්දන්න කියලො. අනන්යතොවය 
්පන්නලො අයිතිකරු්වක ඉන්නවොනේ ඒවො 
නැවත ලබො�න්න පුළුවන්. අපි ්ේ හැම්දම 
කරන්්න් උ�ත් බුදධිමත් දරු්වක රටට 
දායොද කරන්න. ඒ කරුණු හරියට සොක්ොත් 
කර�න්නනේ දරු්වකුට ්පෝ්ණ්යන් 
පිරුණු කෑම්වලක ලබොදීම වැද�ත් ්වනවො. 
අ්ප ආහොර බැංකුව ඒ ්වනු්වන් යේ 
කොර්යබොරයක කරනවො.”

සවැබෑවෙම රජය මවැදිහත්ව විධිමත් 

වවැඩසෙහනක් සකසකරනාතුරු යමවවැනි 

වවැඩසෙහන් රෙ පුරා පාසල්වල ක්රියාත්මක 

වනවානම් එය යහාඳ යදයකි. 

“අපි පසුගිය දවසක ආහොර 
බැංකුව �ැන දරුවන්්ේ 

අදහේ විමසුවො. දරු්වෝ 
තමන්්ේ අදහස ්කොළ 
කෑේලක ලියලො ඒ 
්වනු්වන් තියපු 
කොඩ්බෝඩ ්පට්ටියට 
දාලො තිබුණො. හැම 
දරු්වකම ව්ේ ්ේ 

ක්රියොව අ�ය කරලො 
තිබුණො. ඒ අත්ර් එක 

දරු්වක කියලො තිබුණො ‘්ේ 
වැ්ඩ හරිම ්හොඳයි ටී්චර්. 

එ්හම නැත්නේ මට කවදාවත් 
්�දරින් නේ බත් එකක ්ේන්න ්වන්්න් 
නෑ’ කියලො. ඒ අනුව ්ේ වැඩපිළි්වලට තව 
අය උදව ්වනවොනේ ඉන් තවත් දරුවන්්ේ 
කුසගින්න නි්වනවො.”

දරුවන් ඉසයකෝයල් යන්යන් අකුරු 

කරන්නෙය. අනාගත සිහින ජයගන්නෙය. 

එවන් සිහිනයායක් අතරමවැද, දරුවන් 

අතරමුං යනායකාෙ ඉන් එයතර කරන්යන් 

ගුරු මේපියවරුය. වියෙක අකුරු පමණක් 

යනාව හිත පියරන්නෙ ආදරයත්, කුස 

පියරන්නෙ ආහාරත් ලබායදමින්ම සිපසතර 

කියායදන යමවන් ගුරුවරුන්යගේ සිත් 

යකාතරම් යසාඳුරුද? 

දීපො වසන්ති එදිරිසිංහ

බත් 
පොර්සේ 

මදිවුණදාට ළමයින්ට 
කැන්ටි්මන් කෑම 

කන්න කියලො, ඒ මුදේ 
විදුහේපතිතුමො අතින් 

්�වනවො

දවසකට 
ආහොර බැංකුවට 

බත් පොර්සේ 
හතළිහත් හැටත් 
අතර ප්රමොණයක 

ලැ්බනවො

ආර්.එේ.එන්.දිේරුකෂි 
රොජපක් ගුරුතුමිය

විදුහේපති 
එේ.ඒ.තිලකසිරි මහතො

මේ වැමේ හරිම මහොඳයි ටීචර්...
නැතනේ මට කවදාවත මෙදරිනනේ 

බත එකක් මේනන මවනමන නෑ
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��තාශෙ� ග� ඉව���ෙ� ශ�ක�මය� 

වැර�ම �සා අවාසනාව�ත ��යට ��තයට 

ස���� ��දර ත��ය� ගැන ප��ය 

දව�වල සමාජ මා�වල ෙලා� කතාබහ� 

ඇ��ණා. ඇෙ� ප�ෙ� උද�ය එ�ක ���ම 

ස�බ�ධෙය� කතා කර�න උ�සාහ කළ� 

ඇ�ෙව�� �� ෙ�දනාව �සා කතා 

කර�න ��ව� ත��වයක 

ෙනෙම� ඔ�� ��ෙ�.

ලැ���න� වෙ� 

ඇ��� ෙ� ���ෙම� 

ප�ෙ� සැ�කම කර� 

ශ� ෛව�වරයාෙ� 

ෙනාසැල��ල 

�සා තම�ෙ� 

ස�පතමය�ට 

��ධෙව�� අ�� 

ආබාධ, එ�තැ���, 

��ත අ���� ගැන 

ෙබාෙහාෙදනා එ��ට කතා 

කර�න ග�තා. අෙ� කතා 

නා�කාව කල� ඉෙනාශා ඒ 

අය අත�� ෙකෙන�.

ෙ� අ���ද මැද� කසාද බැඳලා, 

ල�සන මනමා�ෙය� ෙව�න �ට� අ��� 

��හෙ� කල�ෙ� ඉරණම කණ�ට හරව� 

ඒ අවන�ව අහ�න අ� ඇයව ෙහායාෙගන 

�යා. ඒ යනෙකාට� ඇය ��ෙ� මහා හ�ෙය� 

�ලාප ��. ඇ�තටම ඒක �ත� ප�ව� 

�ෙයන ම��සෙය�ට අහෙගන ඉ�න බැ� 

�ලාපය�.

“මෙ� �ව කල�, �ං� කාෙ� ඉඳලම 
ඉෙග�මට ද�ෂ ද�ෙව�. ෙකාළඹ සංඝ��තා 
බා�කාෙව� ප්රාථ�ක අ�ාපනය හ�රලා උස� 
අ�ාපනයට ෙකාළඹ ෙගාත� බා�කාවට �යා. 
සබරග�ව ��ව��ාෙල� ෙසෟ� හා ශා��ක 
අ�ාපනය උපා�ය ස���ණ කළා.”

කල�ෙ� අ�මා ෙ�.ච�ද්රා� නානාය�කාර 

කතා කෙ� ඇ� ෙදෙ� ක�� �ෙරාෙගන. 

ඇ� ෙදෙ� ක�� ෙනා��බ� �යා �හා� 

ෙපෙ�රාෙ� �ෙ� ��� ��දර ඔ�ෙ� 

��ෙණ� අ� දැ�කා.

“�ය අ���ෙ� ප�වැ� මාෙ� �වට ෙකාළඹ 
���ය� ��ාෙලට ��� �� ප��ම� 
ලැ�ණා. ඒ කාෙ� ෙකාෙරානා �සා �ව ෙගදර 
ඉඳෙගන ඔ�ල�� ක්රෙ�ට ළම��ට ඉගැ��වා. 
�ය අ���ෙ� ෙදසැ�බ� මාෙ� තම� �වෙ� 
ප��ම ��ර ෙව�න ��ෙ�.”

�� ප��ම ��ර �ණාට ප�ෙ� මැ� 

මාෙ� මැද ල�සන මනා�ය� ෙව�න කල� 

වෙ�ම ඇෙ� අත ග�න �ට� ත�ණය� 

මහෙලා�වට �න දැ�ක�.

ඉ�� කල�ට එකපාර හැ�� අස�ෙ� 

ෙමාක�ද? කල�ට ෙපා� කාෙ� ඉඳලා 

ෙමාක�හ� අස�පය� ��ණද?

“ඉඳලා �ටලා හැෙදන ෙහ����සාව� 
කැ�ස� ඇෙර�න ඉෙහ� බ�න ෙලඩ� ��ෙ� 
නැහැ. 2021 ඔ�ෙතාබ� මාෙ� 25 වැ�� 

�වට එකපාර වමෙ� ය�න� ප�ව 
�රකර�න� ග�තා. ඒ පාර 

�වම ෙෆා� එෙක� ෙඩා�ට� 
හසංජය �ණව�ධනට 

ෙපෟ�ග�ක ෙරාහලක 
චැන�� එක� 
දැ�මා. ප�ෙව�� 
අ� ප්ර�කාර ග�න 
�යහම එ�ඩ�ෙකා� 
ප��ෂණය� කර�න 
රාගම ��ෂණ 
ෙරාහලට එ�න 
�යලා �නය� ��නා. 

27 වැ�� �වට 
ෙහාඳටම අමා��� 

�සා රාගම ෙහා���� 
එෙ� දැ�ස�කාර ඒකකයට 

ඇ�ළ� කළා. �වෙ� 
��තනාලෙය� ��තාශෙය� ග� 

�ෙයනවා �යලා එතැ�� �කෑ� එක� 
කරලා අ�ට ��වා.

දැ�ස�කාර ඒකකෙ� දවස� ෙදක� 

ඉ�දැ�� ද�වාට �ව �ණා. ඔපෙ�ෂ� එක 

කර�න ක�� �ව ෙහා���� එෙ� ඉඳෙගන� 

ළම��ට ඉගැ��වා.

‘මට දැ� ෙහාඳ�ෙ� මම ෙගදර ය�නද?’ 

�යලා ප�ෙ� �ව ඒ අයෙග� ඇ�වා. ෙගාඩ� 

අමා��� �සා ඔපෙ�ෂ� එක කරෙගනම 

ය�න �යල� ෙහා���� එෙක� ��ෙ�.

2021 ෙනාවැ�බ� පහ උෙ� 10ට �තර 

ද�වව ඔපෙ�ෂ� එකට ග�තා. ඔපෙ�ෂ� 

එක කෙ� ෙඩා�ට� හසංජය. දව� 1ට �තර 

ෙඩා�ට� ඇ��ලා ‘ඔපෙ�ෂ� එකන� 

සා�ථක�, හැබැ� ළමයට තාම ��ය ආෙ� 

නෑ’ �යලා ��වා. ඒ� එ�කම මෙ� බඩප�ව 

��ෙච�න ග�තා.  ‘සා�ථකන� ඇ� ��ය 

එ�ෙ� නැ�ෙ�?’ �යලා මම ඇහැ�වා. ඒ පාර 

‘ඒක තම� අ�ට� �ෙයන ප්ර�ෙ�, දව� ෙදක 

�ෙන� හ�ය�’ �යලා ෙඩා�ට� එතැ�� 

ය�න �යා.”

දව� ෙදක �ෙන� හ�යනවා ��වට දැ� 

මාස දහය� ��ෙ� ෙ� ෙදම��ෙයා ඉ�සර 

�ට� කල� එනක� මග බලාෙගන ඉ�නවා.

“හසංජය �ණව�ධනෙ� සැ�කෙම� ප�ෙ� 
�ව එ�තැ� �ණා. කතා කර�න, නැ���න 
��� බැහැ. හතර ප�ෙදෙන� නැ�ව �වව 
උ�ස�න බැහැ. උස මහතට ල�සනට �ට� 
මෙ� ද�වා දැ� ඇෙ� ඉ�නවද නැ�ද ෙප�ෙ� 
නැ� ගාණට ෙක���.”

අ�මලා ෙඩා�ට� එ�ක ෙ� ගැන කතා කෙ� 

නැ�ද?

“කතා කරන හැමෙවෙ�ම �ය�ෙ� ‘මෙ� 

සැ�කම සා�ථක�’ �යලා. ප�ෙ� ෙහා���� 

එෙක� ද�වා ගැන දැ�ව� කර�න �යලා 

අ�ට ���� �පයකට එ�න ��වා. 

ඒවෙග�� ඒ අය අ�ට කතා කර�න ��ෙ� 

නැහැ. අ�ට ෙෆා� අර� ය�න ��ෙ� නැහැ. 

�වව ����දනය කර� ෛව�ව�� ගැන 

ඇ�වම ඒක ෙහ� කර�ෙන� නැහැ. අෙගා�� 

මාෙ� 15 වැ�ද� ෙරාහ� අ��ෂකට ��ම� 

��නා. එයා එෙවෙ� ඒක බල�ෙන� නැ�ව 

පැ�තකට දැ�මා. ‘මම මෙ� �ටා� එක 

ෙව�ෙව� ෙප� ��නවා’ �යන එක� ෙරාහ� 

අ��ෂක �ය�ෙ�.”

කල� ෙව�ෙව�, �වාහ ෙවලා මාෙස� 

අකාෙ� මැෙර�න �� ඒ �ව�ය ෙව�ෙව� 

ෙප� ���න �� බලධා�ෙය� නැ� �ණාට 

ෙ� �යන ෛව�වරයා ෙව�ෙව� ෙප� 

���න ෙබාෙහාෙදනා ��න බව� ඇය 

��ෙ�.

“මාස �න� රාගම දැ�ස�කාෙ� ��යා. 
ප�ෙ� �නා� වා��වට මා� කළා. 

එතැන� මාස එකහමාර� ඉඳලා ප�ෙ� 
රාගම �න��ථාපන ඒකකයට දැ�මා. 
ඒ ��ම තැන�� �වට �වය� 
ලැ�ෙ� නැහැ. ෙ� ප්ර�ෙ� �සා 
අෙ� ප�ල හැම පැ�ෙත�ම වැ�ලා 
�ෙය�ෙ�. �වෙ� සැ�කම කර� 

� ඉඳලා මහ�තයා ර�සාවට ය�ෙ� නැහැ. 
මම� රජෙ� ��යාව� කරන ෙකෙන�. �වෙ� 
අස�පය �සා වැ�� ර�ත �වා� �ලා ඉ�ෙ�. 
අ� �වට ෙපෟ�ග�කව ප්ර�කාර කරනවා. ඒ �සා 
දැ� ද�වෙ� �යද� වැ��. ඒ ෙගාඩ� ෙ�ට 
උද� කර�ෙ� මෙ� අ�කා.”

කතාව අතර�ෙ� කල� අ� �හා බලාෙගන 

��ෙ� අෙ� කතාවට ක�ෙදනවා වෙග�.

කල�ට ක�පනාව �ෙයනවද?

“ඔ� �වට ෙහාඳට ක�පනාව �ෙයනවා.”

��ෙ� ෙහාඳම කාෙ� ෙවන ෙකෙන�ෙ� 

වරද� �සා කතා කර�න බැ�ව අතපය 

හ��වාෙගන ෙහාඳ ක�පනාෙව� ඉ�න එක 

තර� �ක� ෙකෙන�ට �ෙය�න ��ව�ද 

�යලා මම කල� �හා බලාෙගන ක�පනා කළා.

“මෙ� �වට ආෙ� කව� ෙහාඳ ෙව�ද ද�ෙ� 
නෑ. එයාව ෙහාඳ කරග�න අ� ��ව� හැමෙ�ම 
කරනවා. අ� ෙහා���� එෙ� �ෙර�ට�ට 
අර ��ම ��ෙ� අෙගා�� මාෙ�. ෙඩා�ට� 
හසංජය �සා හ�ෂ� ධ�ම�ක්රම �ව නැ��ෙ� 
සැ�තැ�බ� මාෙ�. අෙ� ඒ ��ම �යවලා 
ෙමාක�හ� �යවර� ග�තා න� ඒ �ව අද 
�ව�� අතර. මෙ� ද�වට, හ�ෂ� �වට කර� 
ෙ� අපරාෙද ෙවන අයට කර�න එපා �යලා 
තම� අ� ඒ අයෙග� වැඳලා ඉ�ල�ෙ�.”

ෙස�ව�� ෙහ��ආර�� 
ඡායා�ප : ගයා� �ක්රම�ංහ

දව� 
1ට �තර ෙඩා�ට� 

ඇ��ලා ‘ඔපෙ�ෂ� එකන� 
සා�ථක�, හැබැ� ළමයට තාම 

��ය ආෙ� නෑ’ �යලා ��වා. ඒ� 
එ�කම මෙ� බඩප�ව ��ෙච�න 

ග�තා.  ‘සා�ථකන� ඇ� ��ය එ�ෙ� 
නැ�ෙ�?’ �යලා මම ඇහැ�වා. ඒ පාර 

‘ඒක තම� අ�ට� �ෙයන ප්ර�ෙ�, 
දව� ෙදක �ෙන� හ�ය�’ �යලා 

ෙඩා�ට� එතැ�� 
ය�න �යා

ඒ ෙ��තරෙ� සැ�කෙම� ප�ෙ�
මෙ� ද�ව� එ�තැ� �ණා

ජාඇල ත��යට �� අ�� කළ ෛව�වරයා �සා 
එ�තැ� � තව� �ය�ය� ගැන

මව� ��වරට මා�ට කරන ෙහ�දර�ව



052022 ඔ�ෙතාබ� 12 වන බ��දැ��ම�



06 2022 ඔ�ෙතාබ� 12 වන බ��

ෙකෙන�ට තව� ෙකෙන� ස�� 

කර�න ��ව� ෙහාඳම ෙ� ෙමාක�ද 

ද�නවාද? ඒ තම� වචන... වචනවලට 

��ව� තව ෙකෙන�ෙ� දවසම 

��දර කර�න. �ෙ� ���� නැ�� 

කර�න. අමා� අව�ථාවක සැන�ම� 

ෙව�න. ක�� �නාවකට හරව�න. 

�ෙත� වැ�ණ ෙකෙන�ව ඔසවලා 

�ය�න. වචනවල ඒ තර� මැ�� 

එක� �ෙයනවා. හැබැ� ඒ මැ�� එක 

�ෙය�ෙන තව ෙකෙන� ��ම� කරන 

වචනවල �තර�.

අද ‘වචන’ ව�� මං 

පට�ග�ෙ� මට ඔයාලට 

�ය�න �ං� කතාව� 

�ෙයන �සා. සමහර�ට 

ෙ�ක ඔයාෙ� ද�වෙ� 

අ�දැ�ම� ෙව�න 

ඇ�. නැ�ත� ඔයාෙ� 

ද�වෙග� ෙවන ද�ෙව�ට ��ධ 

�� ෙදය� ෙව�න� ��ව�. 

ප��ය දවසක මං නතා� �ෙ� 

ෙකා�ෙ� �ර �ර ඉ�නෙකාට, 

එයා මට එයාෙ� ද�� ඇ�බැම 

ෙප�නලා ඒක ෙවන� කර�න ඕන 

��වා. ඉ�� මං ��වා “ඇ� ඒ 
ෙවන� කර�න ඕෙ�? ල�සන�ෙ�. ඔයා 
ෙලා� �ණාම ඔයාට තව ල�සනට ඕවා 
හ�ග�න ��ව�...” �යලා. ආප� 

නතා� � ��වා ඒක කැත� �යලා. එයා 

කැත�, එයාෙ� ඇ�බැම කැත� �යලා 

එයාෙ� යා�ෙව� ��වා�. එවෙ� මං 

��ට ක�ණා�ෙය� නතා� �ෙ� �ණ 

බැ�වා. එයාෙ� �ණ මැල�ලා ��ෙ�. 

ෙකා�ෙ� �රලා මං එයාව මෙ� 

පැ�තට හරවෙගන එයාෙ� ඇ� �හාම 

බල� ��වා, “නතා� මෙ� මැ�ක, ඔයා 
තම� මමා පාපාට, ඔ��යාට, අයා�ට ෙ� 
ෙලාෙ� ඉ�න ල�සනම ෙකනා. ඒ �සා 
ක��හ� ඔයාට කැත� ��ෙවා� ඔයා 
�නාෙවලා අ�ගෙතාෙගාස�ම� (ෙගාඩ� 
����) �ය�න. ඔයාට �ක� �යලා 
මං ද�නවා. ඒ� ඔයා එෙහම කාටව� 
ඒ වෙ� �ක �ෙතන වචන �ය�න එපා. 
ඔයාට කැත� �ය� ෙකනාටව� 
ඔයා එෙහම �ය�න එපා. ඔයා 
මෙ� ෙහාඳ �ව. ඔයා ෙගාඩ� 
ක�ණාව�ත�. ඔයාෙ� 
යා�ව�ට ආදෙර�. ඒ 
ෙ�ව� ඔයාව තව� 
ල�සන කරනවා.” මං ෙ� 

�ක නතා�ට ��වාම 

ෙදා�ෙ� �� �ණටම 

ල�සන එ�ය� වැ�ණා. 

එ� ඉඳ� මං හැම�ම 

නතා�ට එයා ල�සන�, 

එයාෙ� ෙකා�ෙ� 

ල�සන� �යලා �තට 

ස�ට� ෙදනවා. ෙමාකද එයා 

තාම �ං��. බරසාර ෙ�ව� ඒ 

�ං� �තට ෙ��� කර�න බෑ. 

ඒ �සා ��ව� සරල ��යට මං එයාට 

��වා. 

අ� අ�මලා ��� ෙ� වෙ� 

ෙ�ව�වලට සංෙ�� ෙවනවා වැ��. 

හැබැ� අ� �ත�න ඕන ඒ වෙ� ෙදව� 

අෙ� ද�වාට �ය�ෙන� ද�ෙව�ෙ�. 

සමහර�ට එයාට ක��හ� එෙහම 

�යන �සා එයා තව අයට �යනවා 

ෙව�න� ��ව�. ෙගදර අ� ෙනා�තන 

ප�සරය� �ෙයන ෙකෙන� ෙව�න 

��ව�. ඒ ���ම� මං නතා� �ට 

��ෙ� එයා ඔයාට කැත� ��වාට ඔයා 

කැත� �ය�න එපා, �නාෙවලා ෙගාඩ� 

���� �ය�න �යලා. 

ෙගාඩ� අ�මලා ඔෙහාම ෙ�ක� 

�ය�න ��ව� ඔයාට� ��ණෙ� 

එයාට කැත� �යලා �ය�න. ඇ� 

කට වහෙගන ��ෙ� වෙ� ෙ�ව�. 

හැබැ� මම �ත�ෙ� ඒ වෙ� ෙ�ව� 

තම� �ං� ද�ෙව�ෙ� මනසට 

තරහව, ෛවරය, ෙ���ය ඇ�� 

කරන නරකම ��. ද�ෙව�ෙග �ත� 

��ණම ��ව� තර� ආදෙර� ඒ �ං� 

�� හදලා, එයාෙ� �ත ��ණ ��යට 

තවෙකෙන�ෙ� �ත� ෙනා��ද�න� 

අ� අෙ� ද�ෙවා ෙගාඩනග�න ඕෙ�. 

හැමෙවෙ�ම අෙ� ආදරය වෙ�ම 

එයාලව අ� ෙගාඩ� ��වාස කරනවා 

�යන එක ද�ව�ෙ� හදවතට 

දැෙන�න සල�ව�න ඕෙ�. 

වචන කතා කර��, �ය�� තව 

ෙකෙන�ෙ� �ත ස�� 

ෙවන ��යට 

කතා කරාම� 

ව�නාකම� 

�ය�ෙ� �යලා 

ද�ව�ට ඒ�� 

ග�ව�න ඕෙ�. 

අ�මා ෙකෙන� �යන 

��කාෙව� අ�ට 

දරාෙගන ආදෙර� 

�යලා ෙද�න ෙගාඩා� 

ෙ�ව� �ෙයනවා. 

ද�වා �ං� කාෙල� 

�තර� ෙනෙව� 

යම�කම� ෙ�ෙරන 

වයසට ආවාම�. 

����ව �ඳෙගන 

ද�ෙව� උප�දන එක 

ෙ���. අමා�ම ෙ� තම� ද�වාව 

ආදර�ය, ක�ණාව�ත ෙකෙන� 

��යට ෙගාඩනගන එක. ෙදම��ෙයා 

��යට අ� ගාව ආදර�ය බව, 

ක�ණාව�ත බව අ�න� 

ඒක අෙප� ද�වාට 

ලැෙබ�ෙන� 

අ�ෙව�. �ෙක� 

ඉ�න ද�වාෙ� 

මනස හද��� 

��ව� 

උප�ෙම� 

ආදර�ය 

ෙව�න ඕෙ�. 

මං දහ�ට 

ෙ� ��තෙ� 

��වාම� එයා මට 

�ෙ� මං නතා�ෙ� 

�ක ස�ටට හරව� ��ය 

හ� �යලා. රෙ� ෙලාෙ� 

ද�ෙවා අ�ට හද�න බැ� �සා අෙ� 

ද�ෙවා අ�ට ��ව� ෙහාඳට හද� 

�යලා.

මෙ� �තට ෙගාඩා� 

ස�ප ෙයෙහ�ය� 

ඉ�නවා ජනා� 

ම�ර�ංහ �යලා. 

දවස� ජනා� 

අ�කා එයාෙ� 

���ෙපාෙ� 

අ�� සටහන� 

�යලා ��ණා. 

‘�ෙව� හ�යට 

ෙපාත� වෙ�, 

ඒ ෙපාෙ� �� 

ෙපා� ෙනාකර 

ප��සෙම� 

ෙපරළ�න ඕෙ�. 

ෙගාඩා� �ර�� 

මනස�� අ� ඒ ෙපාත 

�යව�න ඕෙ�. ඒ ෙපාෙ� ෙහාඳම 

පාඨකයා ෙව�න ඕෙ�. ප��සමට 

ල�සන ෙ�ව� ඒ ෙපාෙ� අ� �ය�න 

ඕෙ� �යලා. ��වට ප�ෙ� ආප� 

මක�න බැ� ���.’ ඒ වචන �ක 

මෙ� �ෙ� ත��ම ��ණා.

මට� මෙ� �වලා ෙද�නා �රංගනා 

ෙපා� ෙදක� වෙ�. මට� ඕෙ� ඒ 

ෙපා�වල ෙහාඳම පාඨකයා ෙව�න. 

�ෙව� ඉ�න හැම අ�මා ෙකෙන�ටම 

එෙහම ෙව�න ඇ�. ඔයාෙ� �ෙග� 

ෙහාඳම පාඨකයා ඔයා ෙව�න. 

�ෙව�ට අ�මා ෙකෙන�ෙග� 

ලැෙබ�න ��ව� ෙහාඳම ෙ� ඒක. 

එයාලෙ� �තට ෙ�දනාව� දැ�ණ 

තැන� ඒ ගැන ෙහ�� ෙහායලා බලලා 

ආදෙර� එයාලව �වප� කර�න.

ද�ව�ෙ� බා�ර ල�සන වෙ�ම 

අ��තර ල�සන �කග�න �යලා 

ෙදන එක� ෙදම��ෙයා හැ�යට 

අෙ� වග�ම�. ල�සන �තක වෙ�ම 

අවල�සන �තක� ල�සන ද��න 

��ව� ��යට අ� අෙ� ද�ෙවා 

ෙගාඩනග�. ��� ශ��ම�, මන�� 

ෙනාසැ� ඉ�න ද�ව� සමාජයට 

එක� කර�.

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.

����ව 
�ඳෙගන ද�ෙව� 

උප�දන එක ෙ���. 
අමා�ම ෙ� තම� ද�වාව 
ආදර�ය, ක�ණාව�ත 

ෙකෙන� ��යට ෙගාඩනගන 
එක. ෙදම��ෙයා ��යට අ� ගාව 

ආදර�ය බව, ක�ණාව�ත 
බව අ�න� ඒක අෙප� 
ද�වාට ලැෙබ�ෙන� 

අ�ෙව�

ඔයාට� ��ණෙ�
එයා කැත� �ය�න

ඇ� කට වහෙගන ��ෙ�?

�ෙව� 
හ�යට ෙපාත� 

වෙ�, ඒ ෙපාෙ� �� 
ෙපා� ෙනාකර ප��සෙම� 
ෙපරළ�න ඕෙ�. ෙගාඩා� 

�ර�� මනස�� අ� ඒ ෙපාත 
�යව�න ඕෙ�. ඒ ෙපාෙ� 

ෙහාඳම පාඨකයා ෙව�න ඕෙ�. 
ප��සමට ල�සන ෙ�ව� 

ඒ ෙපාෙ� අ� �ය�න 
ඕෙ� 
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ieu ksjilg Èj Tiqjla 
f.fkk l%sïrdc fjo 
ueÿfrka fjf<`ofmd<g 
y÷kajd fok mqÿu iy.; 
m%;sM, f.fkk leiai 
me‚h" iÿka me‚h" uqL 
fYdaOkh" wou w;aú`o 
fjki y÷kd.kak'

mdrïmßl jÜfgdarej,g 
wkqj foaYSh T!IO rdYShla 
Wmfhda.S lrf.k ksIamdokh 
lrk i`ÿka me‚hla ñ, 

ms;a;" .eiag%hsáia" frda.j,g  
m%;HlaI fnfy;ls' 
lsisÿ ridhksl øjHhla 
Ndú;hg fkf.k ksIamdokh 
lrkq ,nk ˜uqL fYdaOkh˜ 
uqLfha we;sjk o;a mKqj 
lEug" o;a fi,ùug we;=¿ 
´kEu frda.hg m%;HlaI 
fnfy;ls'

mmqfõ fiï .;sh" fiu 
ysrùu we;=¿ mmqfõ 
fõokdj,g m%;HlaIh 
fnfy;ls' leiai me‚h 
Ndú; l< yelsh'

ksIamdok iïnkaIOfhka 
l%sïrdc wdh;kfha 
l<ukdldr wêlaI 
uydpd¾h iqukr;ak  
wur;=x. uy;d mejiqfõ 
fuu ksIamdok.drh 
;udf.a mshd úiska 1949 
j¾Ifha wdrïN lr wo 
jk úg ,xldj mqrdu kj 
ksIamdok wf,ú jk 
njhs'

wo jk úg ksIamdok 250 
lg wêl T!IO ixLHdjla 
úúO frda.dndoj,g 
fjf<`ofmdf,a ;sfhkjd'

wmf.a jHdmdrfha tlu 
wruqK ck;djg jvd;a 
fyd`o fnfy;a jÜfgdarejla 
,nd §uhs'

wm ksIamdok 
i`oyd wm 
wdh;kh 

j.lSula ,ndfokjd' 
.=Kd;aul Ndjfhka T!IO 
ksIamdokh lsÍfuka wm 
wdh;kh ISO" GMP 
iïudkj,ska msÿï ,nkjd'

wm ksIamdok ish,a, 
iajdNdúl Ydl Ydr Ndú; 
lr ksIamdokh lrkq ,nhs'

wm ksIamdok 
i`oyd wm 
wdh;kh 

nfâ wudrejg $ <ore mKq frda.j,g
ls%ñrdc lr,a .=<s $l%sñrdc lr,a 02

l%sñrdc fjouy;a;hd
uydpd¾h iqukr;ak wur;=x.

ienEu .=Kfok T!IO ksIamdokfha Èjhsfka m%uqL;u ku Èkd isák —l%sñrdc˜ fjo 
ueÿfrka leiai me‚h" uqL fYdaOkh" i`ÿka me‚h we;=¨ ksIamdok /ila Tn fjkqfjkau 

igyk ( J.A.C. Ydka; l=udr

ෙලාකෙ� වැ�ම ��ත 
ගණන� ��ග�නා 
ප්රධාන ෙ�� අතර 
දැ� ප�වැ� �ථානය 
��කරෙගන ���ෙ� 
�ය�� ��කා මාරයාය. 
වසර ��පයක �ට 
ලංකාෙව� වසරකට ෙහායාග�නා නව 
�ය�� ��කා ෙරා�� ගණන 4,000කට වැ� 
�ස අ��ෙ� නැ� තර�ය. න� ග� පමණ� 
මනඃක��තව ෙ� �ය�ෙ� ඒ කතා හාර�� 
ගණන අ��� එ� කතාව�ය. 

“මම ����. වයස හත��ෙදක�. 

�ය අ���ෙ� මැද ඉඳලා කැ�ම� එ�ක 

�ය�ෙ� ෙපා� ගැ��ත� අ��ණා. ර�සාෙ� 

වැඩ�, බබාලෙ� වැඩ� එ�ක ඒක ගැන මම 

ෙලා�වට ��ෙ� නැහැ. ඔ�ෙතාබ� මාෙ� 

�ය�� ��කා ගැන දැ�ව� ��ම ෙව�ෙව� 

'Zonta' සමාජෙය� අෙ� ඔ�� එෙ� දැ�ව� 

��ෙ� වැඩසටහන� ��බා.

�ය�� ��කාව ගැන එතැන� �� ෙරාග 
ල�ෂණ ඇ�වහම මෙ� ඔ�ව කැරෙක�න 
ග�තා. එ� වැඩ ඇ�ලා මම ෙගදර �ෙ� 
නැහැ. ෙක��ම ෙරාහ�ගත �ණා. මෙ� ව� 
�ය�ෙ� ��කාව� �ෙයන බව මැෙමාග්රෑ� 
ප��ෂණෙය� සනාථ �ණා.

ෙරාගෙ� ෙදවැ� අ�යෙ� �� �සා 

�ය�ෙර� ෙකාටස� ඉව� කර�න �ණා. 

සැ�කම කළාට ප�ෙ� �වෙවනක� �වාලය 

ප��ස� කරග�න එක� ඊළඟට ආ� 

ප්ර�ෙ�. ෙ�දනාව �සා අත පහලට �ෙගන 

ඉ�න�  අමා��. ඒ ම�වට ෙ�දනාව �සා 

�ට ��ද ය�ෙන� නැහැ. ���ල �වාෙ� 

වැෙදනෙකාට ඉවස�නම බැහැ. 'Zonta' 

සමාජෙය� ෙනා�ෙ� ලබාෙදන �ය�� 

ෙකා�ටය ගැන ඔය අතෙ� දැනග�තා. 

ඉ��ම� කළාම ඒ අය ඒක මෙ� ෙගදරට 

ලැෙබ�න සල�වලා ��ණා.

ඒ �ෂ� එක හ�ම ස�ප�. �ෙයනවද නැ�ද 
නෑ ගාන�. �ෂ� එක �සා �වාලය 
අෙ� ගෑෙවන එක වැළැ��ණා. 
ඒ �සා ෙ�දනාව� අ��ණා. 
ෙ� �ෂ� එක �සා තම� �ට 
ෙද�යෙ� �යලා මම �ක� ඇ� 
ෙදක �යාග�ෙ�. �වාලය ෙහාඳ 
ෙවනක� ඒක මාස �න� �තර 
පා��� කළා.”

�ය�� ��කා සැ�කෙ� 

�වාලය  �සා �ඩා �� ���� 

'Zonta’ සමාජය �සා ලැ� 

අ�වැ��ල ගැන  අපට �ෙ� 

එෙලසය. ෙසා�ටා �කවරණ 

�ෂ� �ාපෘ�ෙ� �ට� 

සභාප��, ක�� සාමා�ක 

ආ��� සපරමා� මහ��යට අ� කතා කෙ� 

ඔ��ෙග� ලබාගත හැ� සහාය ගැන ඔබව 

දැ�ව� ��ම සඳහාය.

“'Zonta' �ය�ෙ� වෘ��කය�ෙග� සහ 
�ාපා�කය�ෙග� හැ�� ෙලාක �ා�ත 
සං�ධානය�. බ�නා�ර පළාෙ� �න� සහ 
මහ�වර එක� වශෙය� ෙසා�ටා සමාජ 
හතර� �ෙයනවා. දැ� අ��� හයක ඉඳලා 
ෙකාළඹ ෙසා�ටා සමාජය (ෙදක) ��� ෙ� 
�ය�� ��කා �ාපෘ�ය කරෙගන යනවා. 
�කවරණ �ෂ� �ාපෘ�ය ඒෙ� අ� 
�ාපෘ�ය�.”

ඉතා මෘ� අ�ද්ර�ව�� සෑ� ෙසාද�� 

භා�තා කළ හැ� ෙ� ෙකා�ටය සැ�කම 

කළ පැ�ෙ� ���ල ය�� තබාගැ�ෙම� 

සැ�කමට භාජනය � තැනට� ඒ පැ�ෙ� 

අතට� සහනය� ලබා ෙ�.

“ෙ�ක ඇ�මට උ�� �ං� අ�බෑ� එක� 
��යට �ග�න ��ව�. �ෂ� එක දැ�මහම 
සැ�කම කර� පැ�ෙ� අත �දහෙ� පා��� 
කර�න ��ව�. අ�ක සැ�කම�� ප�ෙ� 
එ�න ��ව� ඉ���, ��ෙෆා�මා වෙ� 
ත��වය� අවම කරග�න� ෙ� �ෂ� එක 
උද� ෙවනවා.”

�වාලය� �ෙයන තැන� පෑෙර�ෙ� 

ඉෙ�ටම යැ� �ය�. එෙහ� ෙ� �යන 

�ය�� ෙකා�ටය �සා �වාලය පැෙර�ෙ� 

ෙහා �වාල �සා ඇ�වන �ඩන �වාල 

ඇ�ව�ෙ� නැත. ��කා සැ�ක� 

කර� ලබන �ය�ම රා� සහ ෙපෟ�ග�ක 

ෙරාහ�වලට ෙනා�ෙ� ෙමම �ය�� 

ෙකා�ටය ලබා�මට ෙසා�ටා සමාජය (ෙදක) 

කට�� කර�.

“ෙ�වා  මහ�ෙ� අ� ආ�ය�ලා� 
කා�තාව�. ෙ� හරහා ඔ��ට� සහනය� 
සලසන එක� අෙ� අර�ණ. ෙනා�ෙ� �ෂ� 
ෙබ�හැ�මට අමතරව ඔ�ෙ��යාෙව� 
ෛව�ව�� ෙග�වලා මහජනතාව සහ 
ෙසෟ� ෙ�වකය�ව ඔ�ෙතාබ� මාසය 
�රාවටම දැ�ව� කරනවා. �ය�� ��කාව 
ක�ඇ�ව අ�නග�ෙ� ෙකාෙහාමද, ලබාග�න 
��ව� ප්ර�කාර සැ�ක� ෙමානවද, ප�චා� 
ශ� ස�කාර ඇ�� ක�� රා�ය� ගැන ෙ� 
වැඩසටහ�වල� දැ�ව� කරනවා.

ඒ වෙ�ම ඉ��ෙ�� අෙ� 'Zonta Club ll 

of Colombo' ෙ���� ��ෙ� ප්රෙ��කා 

තරඟය� පව�වලා එ� ජයග්රා�කාව�ට 

ලංකාෙ� ප්ර�ඛ ෙපෙ� ෙපෟ�ග�ක ෙරාහලක 

මැෙමාග්රෑ� ප��ෂණ කර�න අව�ථාව 

ලබාෙද�න� අදහ� කරනවා. ඕනම 

ෙකෙන�ට ෙ� තරඟයට සහභා� ෙව�න 

��ව�. ඒ වෙ�ම අ� ෙනා�ෙ� ලබාෙදන 

�ෂ� එක අව� ෙකෙන� ඉ�නවාන�  

0712735078 අංකෙය� මාව ස�බ�ධ 

කරග�න ��ව�.”

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

�ය�ර� අ�� �ෙණා� 
�ය�� ��කා ��බඳ දැ�ව� ��ෙ� මාසය ���ෙත�

ෙ�දනාව අ� ග�න�
අෙප� �ෂ� එක�  ෙද�න�

දැ��ම�



08 2022 ඔ�ෙතාබ� 12 වන බ��

ෙකා�� 19 ෙරාගය ෙක�කා�නව�, 

��ඝකා�නව� ප� සං�ලතා 

ඇ�කරන ෙරාගය� බව ෙ� වන�ට 

අනාවරණය � �ෙ�. එෙහ�, තවම� 

ෙබාෙහාෙදෙන�ට ෙනාෙපෙනන සහ 

ෙබාෙහාෙදෙන� ෙනා�තන ‘ප� 

සං�ලතාවය�’ ��බඳ ප්රවෘ��ය� 

ප��ය කාලෙ� මට අස�නට ලැ�ණ. ඒ 

දෑ� ෙදපා ��ම��ම ��වැ� අප්රා�ක 

�ෙ� ත��වය�.

��ණෑගල ����කෙ� රා� 

ආයතනයක ෙ�වය කරන ඇය 

උපා�ධා��ය�. ඇෙ� �යා 

ෙපදෙ��ව� වන අතර මව 

�ෙලාෙකාමා න� ෙරාගාබාධය ��ෙකාට 

දෘ� ආබා�ත ත��වයකට ප�ව 

����ය. ඇයට එ� ම�� ෙකෙන� 

පමණ� ��න අතර ඔ� සංචාරක 

ෙහාටලයක ෙ�වය කර�.

වයස අ��� ���න� වන ෙමම 

�ලධා��ය තවම� අ�වාහකය. ඒ 

ඇෙ� ෙ��ද්රෙ� ඇතැ� සැලෙකන පා� 

ග්රහ ���ම� �සා බව ඔ�� තරෙ�ම 

��වාස කර�.

ප��ය ෙකා�� 

වසංගතය� සමඟ 

ෙමරට සංචාරක 

ක�මා�තයට 

කණෙකාකා 

හඬ�නට 

ග� ප�ව එම 

�ෙ�ත්රයට 

ස�බ�ධ ක�� 

��යාවක ෙය� �� 

ෙ� �ලධා��යෙ� 

බාල ෙසා�රාට 

තාවකා�කව ��යාව 

අතහැර �වසට ඒමට 

���ය.

ෙකා�� 19 වසංගතය උග්ර අගට 

ප�ව�ම ඔ��ෙ� �� ෙසා�ෙර� 

වන ආර�ෂක අංශ සාමා�කෙය� 

ෙකා�� ආසාදනයට ල��ම�, ඔ�ෙ� 

මව ෙකා�� ආසාදනෙය� �යයාම� 

�සා �� ග�මානයම ෙකා�� ��ෙය� 

ඇල� ය�� ��ණ. ළාබාල �ෙ� �ට 

ෙරාග �ඩා ෙකෙර� අ�ශය සංෙ�� � 

ෙමම �ලධා��ය ෙමම ත��වය හ�ෙ� 

වඩා� �යට හා තැ�ගැ�මට ප�ව 

�� අතර ෙකා�� �ව කරන බව �යන 

��ාව� ෙකෙර� ��වාසය තබන 

තරමට ඇෙ� ෙබාළඳ, ළාමක �ත අබල 

�බල �ය.

ෙකා�� 19 ෙනාවැළ�මට ශ�රෙ� 

ප්ර�ශ��ය ඉහළ නංවන �රය� අෙල� 

��මට ඇ� බව�, ��ය� හයදහ� 

නව�යය� වැ� �දලකට එය �වසටම 

ෙග�වා ගත හැ� බවට� වන දැ��ම� 

ෙ���� ෙව� අඩ�ෙ� �� ඇෙ� ෙනත 

ගැෙටන ල�ෙ� ඔය අතර�රය. ��� 

��ා�මක පදනම� නැත� එව� ��ත 

ක්රමය� ෙහා අ�හ�බැ�මට �� ඇය 

එ� දැ�ෙවන බැං� ��� අංකයට 

��ය� එ�දහ� නව�ය� බැරෙකාට 

�රය �වසට ෙග�වාෙගන, ඉ�� 

��ය� ප�දහසද ෙගවා දැ�මාය.

ෙ� ෙතාර�� මා ෙවත අනාවරණය 

�ෙ� ඇෙ� කා�යාල�ය ෙයෙහ�යකෙ� 

මා�ගෙය�. ඒ අ�ව ෙ� ගැන වැ��ර 

ෙතාර�� දැනගැ�මට ඇයව 

�රකතනෙය� ස�බ�ධ 

කරග�මට මට හැ� �ය. 

ඒ වන�ට තම ��ෙ� 

දෑ� ෙදපාවල පැ�ර 

යන ��වැ�ම 

සහ අප්රා�කබව 

��ෙකාට 

��යාවට යාම 

පවා අඩාල කරග� 

ඇය වැ�� ර�ත 

�වා� යටෙ� 

�වසටම � ෙගවන 

අලස ෙසාමා� �� 

ෙපෙවතකට ෙයා� � 

��යාය.

“මෙ� ම�� න� �ල ඉඳලම ��වා, ඕවා 
ෙබ�ෙ� එ�ලග�තා �යලා ෙකාෙරානා 
හැෙද�ෙන නැ�ව �ෙය�ෙ� නෑ... ඒකට 
කර�න �ෙයන ෙහාඳම ෙ� ��ව� 
තර� ආර�ෂා ෙවන එක �තර� �යලා. 
ඒ� ෙ� �ෙ� බලය� �ෙය�න ��ව� 
�යන ��වාසය උඩ තම� මම ෙ�ක 

ෙග�නෙගන කාටව� ෙනාෙපෙන�න 
ෙබ�ෙ� �ග�ෙ�. ඒ වෙ�ම ඒක 
ෙබ�ෙ� �ග�� ෙවලාෙ� ඉඳලා 
මෙ� �තට වෙ�ම ඇඟට� 
අ��ම ස�පය� 
දැ�ණා.” මා හා 

�රකතන ඇම�මට 

ස�බ�ධ ෙව�� 

එම �ලධා��ය 

�වාය. ඉ�ප� 

ෙකා�� වැළ�ම 

��බඳ ඇෙ� අ�� 

��ය ��� සාමා� 

ෙසෟ�ාර��ත 

��ෙව� යටෙ� තම 

එ�ෙන� ��තෙ� කට�� 

පව�වාෙගන යාමට ඇයට 

හැ�� �ෙ�.

“ඒ� ෙකාෙරානා අ�ෙසම ආ� �ෙම�� 
�ඟය වෙ� ෙ�ව� ��� ම��ෙ� වෙ�ම 
තා�තෙ� ආ�ය� මා�ග� නැ��ණා. 
ඒ කාෙල අ�ට� ස� ගණ� මාස ගණ� 
ෙගදරට ෙවලා ඉ�න ��ධ �ණා. ගෙ� 
හැෙමාටම වෙ� ෙකාෙරානා ආධාර 
ලැ�ණ� මට ර�සාව� �ෙයනවා �යලා 
ඒක� ලැ�ෙ� නැහැ. ඔය අතෙ� තම� 
මෙ� අ�ෙදෙක� අ�� �� ග�ය� 
දැ�ෙ�. ප�ෙ� ඒක ක�� ෙදකට� 
පැ��ණා.” එම �ලධා��ය මා හා 

�වාය. ඒ අ�ව එම ෙරාග ල�ෂණ 

මත ඇය ��ණෑගල මහෙරාහෙල� 

ප්ර�කාර ගැ�මට ෙයා��වද ඉ� පැව� 

ඇ�ෙ� ඇය �ළ �නා� ආබාධ ෙහා 

ෙවනය� ෙරා� ත��වය� ෙනාමැ� 

බවය. එෙහ� ෙකා�� ෙනාවැළ�ණද 

තම� �ළ �න� ෙහා ෙවනය� බරපතළ 

ෙරාග ත��වය� පව�න බව ඇය 

තරෙ�ම ��වාස කර��ය. එ�සාම 

අ�ත�ජාලය ඔ�ෙ� ‘ෙහළ’, ‘රාවණා’ 

ෙවද පර�පරා න�� ෙප� ��න 

රෙ� ෙව�� සඳහා තම� ස� �� 

ෙ�සතම වැය කළ �� තාම� ��� 

�වය� ෙනාමැ� බව ඇය මා හා �යා 

��යාය. ෙ� අතර එ�තරා ශා�ත්ර �යන 

�ථානයකට �ය ඇයට දැනගැ�මට 

ලැ� ඇ�ෙ� ��ය� ��ගලෙය� ��� 

ඇයට �� අ�ව�� �න බ�ධනය� 

��ෙකාට ඇ� බව�.

“දැ� මට �ෙතනවා අර ෙකා�� 
හැෙද�ෙ� නැ� �රෙය� අර ���� 

මට ය�ෂ බ�ධනය� කළාද 
�යල�. සමහර�ට ෙ� 

�රයට �� අ� �ලා 
��ණද ද�ෙන� 
නැහැෙ�. ඒ ��� 
ප�ෙ� මම ඒ �රය 
ගලවලා පැ�තකට 
දැ�මා. ��ණෑගල 
ඉ���තාෙල� 
�යනවා මට �නා� 

ෙරාගය� නැ��. 
එෙහන� ෙමාකද මට 

ෙ� ෙවලා �ෙය�ෙ�? 
මට �ෙක� �ක ��ෙ� 

අ��ෙව�න යවනවද �යල� 
�ෙතනවා ෙවලාවකට.” ඇය �වාය.

තම�ට �න� ෙහා ෙරාගය� වැළෙ�ය 

යන ��කාව (Nosophobia) ෙ�ම 

තම� �ළ ��ය� ෙරාග ත��වය� 

ඇතැ� යන Illness Anxiety Disorder 

න� මාන�ක �ා�ය�ද �ෙ�. එවැ� 

�ා�යක �� ෙමම �ලධා��ය ඒ සඳහා 

��� ��ා�මක අගය� ෙනාමැ� 

��ා ��වාස මත පදන� � ��ත 

ප්ර�කාර ෙස�මට ෙගා� කබෙල� �පට 

වැ� ඇ� බව අ�ශ�� පැහැ��ය. 

ෙමව� මාන�ක අ��ද සහ �ා�� ය� 

ය� ��ගලය� �ළ පව�නා මාන�ක 

�ඩාව� ෙ�ම වසංගත කාලවල� 

වැ��ර ඉ�ම� �ෙ� ස�භා�තාව� 

ෙලාව �රා ���ෂණය � �ෙ�. න�� 

මෙ� වැට�ෙ� හැ�යටන� ෙ�තා� 

අප රෙ� එවැ� ��ම� ගණනය�, 

පෙ��ෂණ, ගෙ�ෂණ ��� නැත. ඒ 

අ�ව ඉහත සඳහ� ෙකා�� ප�චා� 

සං�ලතා ස�ත එකම තැනැ��ය ඇය 

�මට ෙනාහැ� බව මෙ� වැට�මය.

“මෙ� 
ම�� න� �ල 

ඉඳලම ��වා, ඕවා 
ෙබ�ෙ� එ�ලග�තා 

�යලා ෙකාෙරානා හැෙද�ෙන 
නැ�ව �ෙය�ෙ� නෑ... ඒකට 
කර�න �ෙයන ෙහාඳම ෙ� 

��ව� තර� ආර�ෂා 
ෙවන එක �තර� 

�යලා.

“දැ� 
මට �ෙතනවා 

ෙකා�� හැෙද�ෙ� 
නැ� �රෙය� අර ���� 

මට ය�ෂ බ�ධනය� කළාද 
�යල�. සමහර�ට ෙ� 
�රයට �� අ� �ලා 

��ණද ද�ෙන� 
නැහැෙ�.

මා�ෙ��

�ල� ෙ�නා�ංහ

මම ෙකා�� හ�ග�න� 
ෙ� යකා ඉඳ� තැනකට යව�න



ර��කා �යනෙ�

�ඩා කාලෙ�� ද�ව�ට ක�� පැ�මට �යාෙද�ෙ� 

පාසෙල�. ඒ එය ප�සර පාඩම� �සාය. �ං� කාෙ� 

ද�ව� එය �වැර�ව ��ම ��ව��ටද ස�ට�. 

එෙ� �වද ෙලා� ප��වල� ද�ව� පාසෙල� 

ක�� පැ�ම ගැන ��ව�ට� ප්රසාදය� නැත. ඒ, 

එය �ඩා කාලෙ� ඉෙගනග� �ඩාව ෙනාවන බැ��. 

එෙහ� පාසෙල� ක�� පැන� සමහ�� ප�කා�නව 

ෙලාෙකට ෙලා�ක� � අව�ථාද නැ�ෙ� ෙනාෙ�. 

ෙහා�ඩා ස�හ �ාපාරෙ� ��මාතෘ ෙසා��ෙරා 

ෙහා�ඩා එවැ�ෙන�. ෙකෙ�ෙවත� ක�� පැ�මට 

සම� ���� ෙම�ම ස��ද ��න බව ඔබ ද�නවාද? 

සාමා�ෙය� පැව�� රාජකා�ය මගහැර යන 

���� ෙම�ම කා�ය අතරමග දමා ක�� ප�න අ� 

ඇ��ද ෙව�.  

ෙපරහරක ගම� ��ම එය නැර�ම තර� පහ� 

නැත. එය අ�ශය ෙවෙහසකා�ය. මහ�වර ඇසළ 

ෙපරහර ෙමරට පැවැ�ෙවන ��ශාලම සං�කෘ�ක 

උ�සවය�. ඊට සහභා� �ම ෙම�ම තම�ෙ� ��ව� 

සහභා� කර�මද ෙබාෙහාෙදෙන�ට අ�මානය�. 

එ�සා �ය කා�ය උප�මෙය� ��ම ඒ සෑම ෙදනාෙ� 

අෙ��ෂාව�. ���� පමණ� ෙනාව, අ� ඇ�� 

ෙකෙර�ද ඒ බව ද�නට ලැෙ�. හැඳ පැළඳග� ප� 

ඔ�� තර� ආඩ�බරකාරය� ෙකාෙහ� නැත. එෙහ� 

අත�� පතර �ය�ල අ�� කරන නහරකාරය�ද 

නැ�වාම ෙනාෙ�. එවැ� එ� අෙය�ට ෙපරහර උ� 

ය��� ��මට මහ ෙවලාව� ගතෙව�ෙ�ද නැත. 

වර� මහ�වර ඇසළ ෙපරහර මංග�ය පැවැ�ෙව�� 

මහාචා�ය අෙශාක දංෙගා�ල සහ ෛව� ��� �� 

��ෙ� ෙපා��ය ��� සපය� ලැ� බ�රථෙ�ය. 

එය ��න ෙහාටලෙ� රථගාෙ� නවතා ��ණ. 

ෙපරහර ආර�භ �ය. මහාචා�යවරයා සහ �� ��ස 

ස���ව ෙපරහර නැරඹූහ. වැ� ෙ�ලාව� ගත �ෙ� 

නැත. ෙපා�� �ලධා�� ��පෙදෙන� කලබලෙය� 

�වෙගන �� බසයට ෙගාඩ �ය. ඔ�� ��ෙය�. 

“අ�ෙය� �ල�� ෙවලා.”

ෙපා�� �ලධා��ෙ� හ��යට ෙ�� දැනග� වහාම 

මහාචා�ය දංෙගා�ල බසෙය� �මට බැ�ෙ�ය. 

එතර� කලබලය� ෙපෙන�ට නැත. ෙපරහෙ� 

ගම�ග� අ�ෙය� �ය�ත මා�ගය ෙවන� කර 

ඇ� බව� ෙපෙ�. එෙහ� ස���ය. ��� ප්රච�ඩ 

හැ��ම� ද�නට නැත. ඇ�� ආ��ත�ද �� 

ප��මය. ��� ���ද දැ�ෙව�� �ෙ�. අ�යා 

�ට �� ���� ෙදෙදනාද යහ��. අ�යා ��න 

ෙහාටලය අස�� ෙපරහර මා�ගෙය� එ�යට පැ�ණ 

ඇත. ඔ� නැවත මා�ගාව ෙවතට ය� ෙපෙ�. 

ෙපා�� �ලධා�� කලබල �වාට අ�යා කලබල නැත. 

��� ��ෙස�ට ෙහා ෙ�පළකට ඔ�ෙග� ��� 

හා�ය� ෙනාමැත. එ�සා �� නැ� ��මට අනව� 

බව මහාචා�ය දංෙගා�ල �රණය කෙ�ය. ��ම 

කලබලය�, කරදරය� නැ�ව අ�යා මා�ගාව ෙවත 

ගම� කෙ�ය. ෙපරහර ඉ��යට �ෙ�ය. සැමට ක�� 

ෙපරහර අවස� කෙ� පාර පැ�න අ�යාය. එ�න 

ෙ�ලාස��ම ෙපරහර අවස� කර�නට අ�යාට �� 

ව�නට ඇත. ෙපරහෙර� ක�� ප��නට ඇ�ෙ� 

එ�සා �ය හැ�ය.

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

092022 ඔ�ෙතාබ� 12 වන බ��

w,s
l;dෙපා��ෙ� මහ���

කලබල �ණාම
මාව ����දනය කර�ෙන ෙමාකටද?



10 2022 ඔක්තෝබර් 12 වන බදාදා

“ම්ේ ්ෙල්ලෝ ්ෙනනනා එලලලනා මරපු 
විදියටම උනවත් එලලලනා මරනවනා මට 
ෙකිනන ඕන.”

කනට වඩා පපුවට ඇහුනු මවකගේ 

ගේ ග�ෝකාලාපය ඇගෙනගන අෙලවවැසි 

ඉනදියාගවනි. ඇය ජීවතවනගන උතුරු 

ඉනදියාගේ උත්තර් ප්රගේශ් ප්රාන්තගේ 

්තගමෝලි පූර්වා ගේමානගේය. ගගවුණු දින 

කිහිපය පුරාම එකී ගේමානයට වවැසගෙන 

නේ අඩුවක් නවැ්ත. එගස ඇදවවැටුණු 

ධාරාණිපා්ත වර්්ාව නිො මුළු 

දවෙ පුරාම ගේමානය 

තිබුගේ අඩඅඳුගර්ය. 

ලක්නේ අගනුවර 

සිට කිගලෝමීටර් 200ක් 

දුරින පිහිටි ්තගමෝලි 

පූර්වා ගේමානගේ 

වවැඩිපුරම සිටිනගන 

මිනිසුන කිසිදාක සපර්� 

ගනාකළ යුතු පිරිෙක් 

ගලෙ ෙවැලගකන ‘දලිත’ 

නේ හීන කුලගේ මිනිසුනය. 

ඔවුන ඉනදීය කුල ධූරාවලිගේ 

පතුගලම සිටින මිනිස ප්රජාවකි. ගේ 

ග�ෝකාලාපය ඇගෙනගනද එකී පවුලක් 

වාෙය කළ දුපපත නිවෙකිනි.

“ම්ේ ්ෙල්ලෝ ්ෙනනනා ්ේ ්ෙෙර හරි 
සතුටින ජීවත්වු්ේ...”

ලණු ඇඳක් ම්ත දිගාවී දිගටම හඬන 

ඇයව ෙවැනසීමට අෙලවවැසියන දහෙකුත 

ක්තා කිේවද ඇගේ හවැඬිලල නවතින 

පාටක් නවැ්ත. ගේ සියලලටම ගේතුව 

මීට දින කීපයකට උඩදී සිදුවූ එක්්තරා 

සිදුවීමකි.

“පහුගිය බදාදා වැසස නැවතු්ේම නෑ. 

ඔය අත්ර් මං ෙැකෙනා ෙවල බයික එෙකින 
ආපු මිනිසසු තුන්ේනක ම්ේ ්ෙල්ලෝ 
්ෙනනනා උසසන යනවනා. මං ්ේරෙනන 
හැදුවත් මට පුළුවනෙමක ලැබු්ේ නෑ.”

ඇගේ එක් දියණියකගේ වයෙ අවුරුදු 

17කි. අගනක් දියණියට අවුරුදු 15කි. 

නාදුනන මිනිසුන තිගදනා ්තරුණියනව 

රැගගන ගිගේ නිවෙට නුදුරින වූ උක් 

වගාකළ බිමකටය. පසුව තිගදනා 

මාරුගවන මාරුවට ඔවුනව 

අමුඅමුගේ දූ්ණය කර ගගල 

සිරකර මරා දවැමීය.

ගගල සිරකරනනට 

ගපර දවැරියන ගදගදනා 

පලා යනනට දහෙකුත 

දෑ කරනනට ඇ්ත. 

නමුත හයිහතතිය 

ඇති පිරිමින තිගදගනක් 

ෙමඟ ඔට්ටු ගවනනට 

ඔවුන දවැරූ ඒ වෑයම 

අොර්්ථක වී තිබුණි. 

අවොනගේ අපරාධකරුවන 

මරා දවැමුණු දවැරියන ගදගදනාව 

අෙළ තිබූ ගස ගදකක එලලා පිටමං 

ගවේදී ඇදහවැලුණු ධාරාණිපා්ත වවැසෙ 

පමණක් ගේ සියලල ගදෙ නිහඬව බලා 

සිටිගේය.

පසුව මවගගන ලද පවැමිණිලලකට අනුව 

ගපාලිස පරීක්්ණ ආරේ්භ විය. එගහත 

ඒවාද ගිගේ ඉබිගමගනය. දලිතවරුනගගන 

ලවැබුණු පවැමිණිලිවලදී පසුගිය කාලය 

පුරාමත ඔවුන ක්රියාකර තිබුගේ එගලසිනි. 

එනිො ගමවරද ගපාලිස විමර්්ණවලට 

හවැදුණු බාලගිරි ගදෝ්ය පිළිබඳව 

ගේමානගේ ජන්තාව අදාළ බලධාරීනට 

ග�ෝදනා කර තිබුණි. ගකගස ගහෝ දින 

කීපයකට පසු දවැරියන ගදගදනාගේ 

මළසිරුරු ගස ගදකක එලගලමින 

තිබියදී ගොයාගවැනුණු අ්තර පශ්�ාත 

මරණ පරීක්්ණයක්ද පවැවවැතවිණි. 

එහිදී ගහළිවූගේ දවැරියන ගදගදනා 

බලහතකාරගයනම දූ්ණය කර ඝා්තනය 

කර ඇති බවයි.

“අ්න ම්ේ ්ෙල්ලෝ ්ෙනනනා මැරිලනා. 
්ෙල්ලෝ ්ෙනනනා නැතුව මං ්ෙනා්හනාමෙ 
්ෙයිය්න ෙැන ජීවත්්වන්න. මං නේ 
කියන්න උන ටිෙත් ම්ේ ්ෙල්ලෝ මරපු 
විදියටම එලලලනා මරනන ඕන.”

ඒ මවගේ හිගත ග්තරගපන ග�ෝකයත, 

ඇවිගලන ගකෝපයත ගදකම අොධාරණ 

යවැයි කියනනට කිසිගවකුටත ගනාහවැකිය. 

මනද කුසින වවැදූ දා පටන මල ගදකක් 

ගමන රැක්ක හවැටි දනගන ඇය පමණය. 

ප්රධාන අමාත්ය ගයෝගි ආදිත්යනාත ප්රමුඛ 

ප්රාන්ත රජය මියගිය දවැරියනගේ පවුලට 

වනදි ලබාදීමට ඉදිරිපත විය. නමුත ඒ 

වනදිවලට නිවගස ශ්රියා කාන්තාව වනව 

සිටි දූවරුන ගදගදනා නවැව්ත කවැනදාගගන 

ඒමට ගනාහවැකි නිො මවගේ එකම ඉලලීම 

අපරාධකරුවනට දවැඩි දඬුවේ පමුණුවන 

ගලෙයි. 

“මට සනීප නෑ. ටිෙ ෙනා්ලෙට උඩදි ්ලනාකු 
ඔප්ර්ෂන එෙක ෙරලනා ඉන්න. ්ලනාකු දුව 
තමයි මනාව බලනාෙත්්ත්. එයනා උයනවනා, ්ෙවල 
පිරිසිදු ෙරනවනා. ඒ වැඩ ඔක්ෙෝම ෙරනවනා.”

ඒ මියගිය වවැඩිමල දවැරිය ගවැන මව 

කඳුළු ෙලමින කියන ක්තාවය. ඇය සිය 

පාෙල ගමන අ්තරමඟ නව්තා ඇතගතද 

මවගේ අයහපත ගෙෞඛ්ය ්තතතවය 

ගේතුගවනි.

“එයනාට ්හනාඳට ඇඳුේ මහනන පුළුවන. 
මට ්ේ ළඟදිත් ්රෝස පනාට හැටටයක මහලනා 
දුනනනා.”

මව එගස කියනගන සිය වවැඩිමල දියණිය 

මො දුන ඇඳුමද තුරුල කරගගනය. ඇගේ 

ඇඳුේ මවැසීගේ දක්්්තාවය නිොම මීට 

මාෙ හ්තරකට ඉහ්තදී ඔවුනගේ වවැඩිමල 

ගොගහායුරා ඇයට මහන මවැෂිමක්ද 

ගගනවිත දී තිබුණි. ඒ පසුගිය ගහෝලි 

උතෙව ෙමගේදීය.

“්පනාඩි දුවට ඉ්ෙනෙනන ්ලනාකු ඕනෙමක 
තිබුණනා. අපි ඇයට උසස අධ්නාපනය 
ෙකවනා ඉ්ෙනෙනන උෙව් ෙරනවනා කියලනා 
්පනා්රනානදු ්වලයි තිබු්ේ.”

ඒ මියගිය දවැරියනගේ පියාය. ඔහු කුලී 

ගසවකගයකි. බාල දියණිය ඉගගනීමට ඉ්තා 

දක්් වූ බවත, කලාවට ගබාගහෝ ඇලුේ 

කළ බවත ඔහු පවෙනගන ඇගේ චිත්ර 

ගපා්තක්ද තුරුල කරගගනය. එගසම ඇයට 

තිබූ එකම සිහිනය වූගේ ඉදිරිගේදී ්තමාටම 

කියා රූපලාවණ්ාගාරයක් ආරේ්භ 

කිරීමය.

“අපි හැ්මෝම ්ෙනාඩනාක සතුටින හිටියනා. 
අ්ේ ේේ ්ේ ව්ේ ්ෙයක ්වයි කියලනා 
ෙවදාවත්ම හිතු්ව් නෑ. ම්ේ ස්හෝෙරියන 
ෙතේේ හරිම ආරකෂිත ජීවිතයක. 
අඩුතර්ේ ඒ අය තනියම එළියටවත් ගිහිලලනා 
නෑ. ඒත් ඒ අය අපිට නැතිවුණනා. ඉතින ්ේ 
ව්ේ ්ෙයක අපිට ්වනන පුළුවනනේ ්වන 
ඕනම ්ේනකට ්වනන පුළුවන.”

ෙගහෝදරියන ගවැන හවැඬූ කඳුළින එගස 

කියනගන ඔවුනගේ එකම ෙගහෝදරයාය. 

ඔහු පවෙන පරිදි පවුගල ෙතුට රැඳී 

තිබුගේ මියගිය ෙගහෝදරියන නිොය. 

ඒත යළි කවදාවත ඔවුනගේ සිනා හඬ ඒ 

ගගදරින ඇගෙනගන නවැ්ත. 

ගේ අ්තරවාරගේ දවැරියන ෙමූහ 

දූ්ණය කර ඝා්තනය කළ බවට ෙවැකපිට 

පුේගලයින හයගදගනකු අතඅඩංගුවට 

පතවී තිගේ. ගපාලිසිය පවෙන ආකාරයට 

ඒ අ්තරින එක්අගයක් අෙලවවැසිගයකු වන 

අ්තර අගනක් පිරිෙ අෙලවවැසි ගේමානයක 

පිරිෙකි. 

ගගදරකට ගහාගරක් පවැනන විටත 

අපි ක්තාවට කියනගන පිටින ඇවිත 

ගහාරු පනිනගන නවැති බවය. ඒ වාගේම 

කුඩා ගවැහවැනු දරුවනට සිදුවන ගමවවැනි 

අපරාධවලටද අෙලවවැසියන එක්ගකනක් 

ගහෝ ගදනගනක් ගනාවවැරදීම ගෑගවති. 

අගප රගට්ද ගමග්තක් සිදුවූ එවවැනි 

අපරාධ ගණනකටම අෙලවවැසියන 

ෙේබනධ බව පසුව අනාවරණය විය. 

ඒ නිො ගේ ක්තාගවන අප ග්ත යුතගත 

ඉනදියාවද, ශ්රී ලංකාවද නවැතිනේ ගලෝකගේ 

ගවනත රටක්ද යන වග ගනාගේ. මල 

නේ ගකාගේ පිපුණත මලය. නමුත ඒ 

මල රැකග්ත යුතගත හත ගේවක් දුර 

සිටින බඹරුනගගන ගනාව ළඟ සිටිනා 

උනගගනය.

රුවන එස.්සනවිරත්න

මගේ ගෙලගලෝ ගෙන්නා
දූෂණය ෙරලනා ගහෙ එලලලනා තිබුණනා

්පනාඩි 
දුවට 

ඉ්ෙනෙනන ්ලනාකු 
ඕනෙමක තිබුණනා. අපි 

ඇයට උසස අධ්නාපනය 
ෙකවනා ඉ්ෙනෙනන 
උෙව් ෙරනවනා කියලනා 
්පනා්රනානදු ්වලයි 

තිබු්ේ
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චම�ෙග� න�ශෙග� �වාහයට 

අ��� ෙදක�. �ක දවසක ඉඳලා 
“මෙ� ඔ�ව �ෙදනවා... ප�ව �ෙදනවා...” 
�යලා චම� ගමටම ඇෙහ�න 

කෑගහනව�. ඒ �සා සැ�යා න�ශ 

ඇයව කා�ක ෙරාග ෛව�වරෙය�ට 

ෙප�නලා. ෛව� ප��ෂණව�� 

චම�ෙ� ගෙ� ෙලඩ� නැහැ� �යලා 

පැහැ�� ෙව�� �ස� ෛව�වරයා 

ඇයව මෙ� ළඟට ෙයා� කරලා 

��ෙ�.

“ප�ව� ඔ�ව� �ෙදනවා ෙඩා�ට� 
ඉ�නම බැහැ.”

මම� කා�ක ෙරාග ෛව�වරෙය� 

�යලා �ත� �සාෙදා මාව දැක� 

හැ�ෙ� චම� කතාව පට�ග�ෙ� 

එෙහම. ෙපෟ�ග�ක කාරණා කතා 

කර�න �ල� 

මැ� �ණ� �ක 

ෙවලාව�� චම� 

මා� එ�ක �හද 

�ණා.

“මම ලැව�යා 
ක�න හ� 
කැම��. ඉ�සර අ�මා මට හැම�ම 
ලැව�යා හදලා ෙදනවා.”

“ඉ�� දැ�� අ�මට �යලා ලැව�යා 
හ�ග�න ��ව�ෙ�” �යලා මම 

��වට ප�ෙ� චම� ඇෙ� කතාව 

�ය�න ග�තා.

න�ශ �ං� කාෙල�ම ඔ�ෙ� මව 

�ය���. ඔ�ෙ� �යා අස�ෙප� ෙලඩ 

ඇෙ�� ඉ�ෙ�. ෙ� ෙ�� �සා චම�ෙ� 

ප�ෙ� උද�ය න�ශට කැම� ෙවලා 

නැහැ. ඒ �සාම ඇය ��ව�කාෙරට 

න�ශ� එ�ක �වාහෙවලා.

න�ශ වැඩ කර�ෙ� ග� පළාෙ� 

ෙපා� ෆැ�ට� එකක. ඔ�� 

�ව�ෙව�ෙ� �� �වසක. ඉ�� 

මාෙ� ප�ෙය� �� ෙගවලා ඉ�� ෙවන 

�ද�� ස�ය�ව� �ව�ෙව�න බැ��. 

ක�න නැ� �ෙණා� අ� ග�ල� කඩලා 

ත�බලා කන ෙවලාව� පවා �ෙයනවා 

�යලා ඇය ��වා.

හැබැ� චම�ට ��� ප්ර�ෙ� ක�න 

නැ� එක ෙනෙ�.

“මට බඩ��ෙ� ඉ�න� ��ව�. ඒ� 
මෙ� ��හා මාව ගන� ග�ෙ� නැ� 
එක� මට ඉවස�නම බැ�.”

චම� ඇයට සැ�යෙග� ෙනාලැ�� 

අවධානය ලබාග�න ඔ�ව �ෙදනවා, 

ප�ව �ෙදනවා �යලා රඟපා�න පට� 

අර�. කාලය� එ�ක ෙ� අදහස ඇෙ� 

ය��ෙ� තැ�ප� ෙවලා ඒ අමා�ක� 

ඇ�තටම දැෙන�න අර�.

ප�ෙ� මම ෙ� සැ�යා එ�ක� 

ෙපෟ�ග�කව කතා කළා.

“��ෙ� හ� අමා�� මහ�තෙයා. 
උෙ� හතරට ෆැ�ට�යට ��� කැ��ෙ� 
�ෙයන ෙපා� ෙදය� බඩට �ෙගන දවසම 
වැඩ කරලා ෙගදර යනෙකාට � දහය 
එෙකාළහ ෙවනවා.”

න�ශට� �ය�න 

සාධාරණ කතාව� 

��ණා.

“ඔයාලෙ� 
කැ��ෙ� ලැව�යා 
නැ�ද?”

“�ෙයනවා.”

“��ව�න� ෙහට 
ෙගදර යනෙකාට 
ලැව�යා ෙදක� අර� 
ය�න.” ඒ� මම න�ශට 

��ෙ� එ�චර�. ප�ෙව�� ඔ� 

��ව ��යටම වැෙ� කරලා ��ණා.

�ක දවස�� ෙ� �වළ ආෙ� මාව 

�ණගැෙහ�න ආවා. එ� ලැව�යා 

අරෙගන �යහම චම� හ�යට ස�� 

�ණා�. ඒ �සා න�ශ ��ව� ��යට 

ඉඳලා �ටලා ඇයට �ං� �ං� ෙ� අර� 

ය�න පට�ෙගන. ඔය අතෙ� සැ�යා 

ගැන චම�ෙ� ��� සැල��ල� 

වැ�ෙවලා. ෙ� ෙද�නෙ� ප�ල සම� 

කර�න මහා ෙලා� උපෙ�ශන අව� 

�ෙ� නැහැ. �ං� ලැව�යා එක� 

ෙහාඳටම ප්රමාණව� �ණා.

ප�ෙ� චම� ෙගදර ඇ�� මහ�න 

පට�ග�තා. කඩවලට ඇ�� 

��ණලා ඒ ෙද�නා දැ� 

ෙහාඳ �දල� ෙහායනවා. 

ෙගදර ෙද�නට 

ෙද�නෙ� ආදෙ�, 

අවධානය� එ�ක 

ලැෙබන ශ��ය 

ඉ�සරහා ෙමාන 

ආ��ක අ��දය� 

යට� �යන එක� 

මට ෙ� කතාෙව� 

�ය�න ඕෙ�.

දැ� අෙ� රෙ� 

�ෙයන ආ��ක අ��දය 

ෙබාෙහාම සං��ණ�. 

ෙගාඩ� අයට එක ෙ�ල� කෑෙවා� 

අ�� ෙ�ල ක�න නැහැ. ��යා ගැන 

��වාසය� නැහැ. ද�ව�ට හ�යට 

ඉෙගනග�න නැහැ. ඉ�� ප�ලක 

සැ�යා, ��ඳ, ද�ව� ෙ� හැමෙදනාම 

ඉ�ෙ� �ඩනෙය�.

ෙවන� වැඩ ඇ�ලා �නාෙව� 

ෙගදර එන සැ�යා දැ� ෙ��� ඇ�� 

ෙව�ෙනම ෙ���ය අෙ� �යාෙගන 

ෙව�න ��ව�. සමහර�ට පැය 

ගාණ� ඔ� ෙත� ෙපා�මක ඉ�න 

ඇ�, නැ�ත� ප්රවාහන පහ�ක� අ� 

�සා ෙතර�ලා �රෙවලා ෙගදර එ�න 

ඇ�. ෙ� ෙ�ව� ෙ��� අරග�න 

��ඳ� ���ම� ෙව�න ඕෙ�. ෙ� වෙ� 

ත��වය�� ෙගදර එන ම��සයා 

එ�ක ෙගට ආ� හැ�ෙ� ෙමාක� හ� 

ෙ��ව� අ�ල� ර�� කරනවාන�, 

සැක කරනවාන� ෙව�ෙ� ඇ�ෙලන 

��නට ��� දැ�මා වෙ� ෙද�නා 

ඇ�ෙලන එක. ඒ ෙව�වට සැ�යාව 

වචෙන�� හ� අගය කරන එක� ෙ� 

ෙවලාෙ� ��ඳකෙ� වග�ම.

තම�ට දැෙනන �ඩනය ෙගදර 

��ඳෙ�, ද�ව�ෙ� ��� යවන එක 

අසාධාරණ� �යන එක සැ�යා� 

ෙ���ග�න ඕෙ�. ෙගදර ආ��ක 

ප්ර�න� ද�ව�ෙ� ප්ර�න� �සා 

ෙගාඩ�ම තැෙල�ෙ� ෙගදර කා�තාව. 

ඉ�� ෙවනදට වඩා ඇයට ආදරය, 

ක�ණාව, අවධානය ලබාෙද�න. 

ඉ�සරහට ෙ� ප්ර�න තව� සං��ණ 

ෙව�න �ණ� ��ව�. ඒ ෙමාන ෙ� 

�ණ� ෙද�නට ෙද�නා ශ��ම�ව 

ඉ�න බල�න. ��ම ෙවලවක 

එ�ෙනකාව ත� කර�න එපා.

ෙම�ව�ක� අනව� ෙ�ට �ද� 

�යද� කළාන� �ක කාලය� යන�� 

ඒ ෙ�ව� නතර කර�න. ෙ� කාෙල� 

��ව� තර� 

ආ�යමට වඩා 

�යදම අවම 

කරග�න 

උ�සාහ කර�න 

ඕෙ�.

ඒ වෙ�ම 

ෙගදර �ඩනය ද�ව�ට දැෙන�න 

ෙද�න එපා. යම�කම� ෙ�ෙරන 

ද�ෙව� න� ‘ෙ� කාෙ� අ�ට 

�ක� අමා�� �ෙ�’ �යලා 

ක�� ෙ��� කරලා 

ෙද�න. �� ළමා�ය 

�ය�ෙ� ද�ෙව�ෙ� 

��ෙ� වැදග�ම කාෙ�. 

ෙ� කාෙ� ද�ෙව�ෙ� 

�තට වැර� ෙදය� 

වැ�ෙණා� ආෙ� ගෙ� 

ෙක� අ�� වෙ� මක�න 

බැහැ. ඒ �සා අ�මාෙ� 

තා�තාෙ� ආ��ක �ඩන ද�ව� 

��� යව�න එපා. ද�ව�ව �තරම 

ස��� �ය�න බල�න.

ද�ව�ෙ� වැඩ වගයකට ෙගදර 

��� � බ� ��ණ� �වළ� මට ෙ� 

ළඟ� �ණගැ�ණා. � බ� ��ණ� එක 

ගැන සැ�යට ෙලා� ගාන� ��ෙ� 

නෑ. හැබැ� ��ඳ ��ෙ� අමනාෙප�. 

කාලය� එ�ක ෙ� ප්ර�න �ස�� 

දවසක ඒ ���ව ෙදව� අ�ට ආෙ� 

ග�න ��ව�. හැබැ� අ�ට අෙ� 

ආදර�යය�ව ආෙ� ස�� �ලා ග�න 

බැහැ �යන එක මම ඇයට ෙ��� 

කළා.

අ� වැ�ලා ඉ�ෙ� �යලා �තරම 

�ත�න එපා. වැ�ණ� නැ���න 

��ව� �� ගැනම �ත�න. ප�ල� 

��යට �තරම ස�� ෙව�න ��ව� 

�ං� �ං� ෙ�ව� කර�න. එතෙකාට 

චම� වෙ� ශ��ම�ව ආ��ක 

ප්ර�නවලට ��ණෙද�න ඕනම 

ෙකෙන�ට ��ව� ෙව�.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

ක�මා� ද ��වා
මෙනා���සක, 
මෙනා��ා ��� 
උපෙ�ශක

ෙ� 
කාෙ� 

ද�ෙව�ෙ� �තට 
වැර� ෙදය� වැ�ෙණා� 

ආෙ� ගෙ� ෙක� අ�� වෙ� 
මක�න බැහැ. ඒ �සා අ�මාෙ� 

තා�තාෙ� ආ��ක �ඩන 
ද�ව� ��� යව�න එපා. 
ද�ව�ව �තරම ස��� 

�ය�න බල�න

ෙ��තරට බැ��� වැෙ�
ලැව�යා කළා 

“මට 
බඩ��ෙ� 

ඉ�න� ��ව�. 
ඒ� මෙ� ��හා මාව 
ගන� ග�ෙ� නැ� 

එක� මට ඉවස�නම 
බැ�.”



අරගලෙ� අවස� ප්ර�ඵලය වශෙය� �ට� 
ජනා�ප�  න�දෙ�න ෙගාඨාභය රාජප�ෂ 
�ය �රෙය� ඉ�ලා අ�� ෙගදර �ෙ�ය. 
එෙහ� ඒ ‘න�ෙ�’ ෙගදර ය�� �ය�ල�ෙ�ම 
ගැල��කාරයා � තව� ‘න�ෙ�’ ෙකෙන� 
ඔ�ෙ��යාෙ� �ට ෙමරටට ෙගාඩබැ�ෙ�ය. 
ඒ ෙවන ක��� ෙනාව ව�තමාන මහබැං� 
අ�ප� න�දලා� �ර�ංහ ය. ගංව�රකට 
හ�� ගසාෙගන යන�ට ���� ගෙ�� 
එ�ෙල�නා� ෙම� ආ��ක අ��දය �සා 
ෙහ�බ�ව �� ජනතාව ඒ ෙමාෙහාෙ� ෙ�� 
ඇ�ව ෙහා නැ�ව ඔ� ��බඳව ස���ණ 
��වාසය තැ�හ. එෙ�ම ඔ�ද මා� 
ඉ��යට පැ�ණ ඇ� ත� ෙනාසඟවා කතා 
කෙ�ය. දැ� ක��� බලා ���ෙ� ෙ� රට 
ආ��ක අ��දෙය� ෙගාඩග�නට ඔ� පානා 
ප්රා�හා�යය ෙදසය. එවැ� ෙමාෙහාතක 
ඔ� ��බඳව ෙනාද� ෙ� දැන �යාග�නට 
අ� මහබැං� අ�ප� න�දලා� �ර�ංහ 
මහතාෙ� ආදර�ය ��ඳ ප�මකා�� 
�ර�ංහ මහ��යට කතා කෙළ�. ෙ� එම 
සංවාදෙ� සටහන�.

න�දලා� �ර�ංහ ��වමන� දැ� ෙනාද�න 
ෙකෙන� නැ�තර�. ඒ� ඔබ ෙ� මා�ය� 
හ�ෙ� �රාවරණය ෙවන පළවැ� අව�ථාව. 
ඒ ගැන ෙමාකද �ෙත�ෙ� �යලම අ� කතාව 
පට�ග�?

ඔ� ඇ�තටම මම �ට ක�� 

කව�ව� මා�යකට කතා කරලා නෑ. 

ෙ� තම� පළවැ� අව�ථාව. ෙමාකද 

ෙගාඩ�ෙවලාවට මම කැම� මෙ� 

ෙපෟ�ග�ක�වය �ටට ෙනා� ඉ�න. 

ඇ�තටම න�දලා� රෙ� ප්ර��ධ ෙවලා 

ඉ�ෙ� එයා රෙ� ��ග�ත රාජකා�ය� 

කරන �සාෙ�. මම එෙහම ෙදය� 

කරන ෙකෙන� ෙනාෙවන �ස� මා�ය 

ඉ�සරහට එ�න අකමැ�.

ෙකාෙහාමද ෙ� දව�වල ��ෙ�?

මෙ� ��ෙ�න� එ� ��ණා වෙ�ම�, 

ක��ට වඩා ෙලා� ෙවනස� ��ධ ෙවලා 

නෑ. මහ�තයාන� ඉ�� හැම�ම� 

කා�යබ�ල�.

ඔබට ෙකාෙහාමද ඔ�ව 
�ණගැෙහ�ෙ�?

මම 88-89 කාෙ� 

උස� අ�ාපන 

කට�� සඳහා ෙකාළඹ 

��ව��ාලයට ආවා. 

න�දලා�න� ඒ කාෙ� 

එයාෙ� අ�ාපන කට�� 

ඉවර කරලා ප�ෙ� �ාපාර 

කට�� බලාෙගන ��ෙ�. 

න�� 88-89 කාෙ� රෙ� ඇ��ණ 

අ��දකා� ත��වය� එ�ක �ාපාර 

ෙබාෙහාමය� වහලා ��න ��ධ �ණා. ඒ 

ෙවලාෙ� ෙමා�� ෙනාකර ෙගදරට ෙවලා 

ඉ�න බැ� �සා න�දලා�� ආප� සැරය� 

ප�ගණක පාඨමාලාව� කර�න ෙකාළඹ 

��ව��ාලයට ආවා. ඒ ෙවලාෙ� තම� 

අ� ෙද�නා �ණගැ�ෙ�.

අද ඔ� මහබැං�ෙ� අ�ප�වරයා. 
ෙකාතැ��ද එ� ෙ� ගමන පට�ග�ෙ�?

න�දලා� උස� අ�ාපනය හ�රලා 

��ෙ� ��ා අංශෙය�. ඊටප�ෙ� මං 

අර ක�� ��ව ��යට ෙකාළඹ ඇ�� 

ප�ගණක අ�ාපනය හ�රන අතර�ර  එයා 

�කමට වෙ� මහජන බැං�ෙ� මා�ඩ�ක 

�ලධා� තන�රට�, මහබැං�වට� අයැ�� 

කළා. ඒ� ��ා අංශෙය� අ�ාපනය 

හ�ර� ෙකෙන� �සා න�දලා�ට තරඟ 

�භාගයකට ෙප� ඉ�න ��ධ �ණා. 

ඊටප�ෙ� ඒෙක� ඉහළ ල�� අරග�තට 

ප�ෙ� මහජන බැං�ෙව� ෙමයාව ෙ�වයට 

බඳවාග�තා. ඒ� එ�කම මහබැං�ෙව�� 

කැඳ�ම� කළා. ඊට �ක කාෙලකට ප�ෙ� 

න�දලා� මහබැං�ෙ� ෙ�වයට බැ�ණා. 

එතැන ඉඳ� තම� ඔ� වා�ජ අංශෙය� 

උස� අ�ාපනය හ�ර�න පට�ග�ෙ�. 

එ� එතැ�� පට�ග�ත ගමන තම� අද 

ෙම�චර �ර� ඇ�� �ෙය�ෙ�.

රෙ�ම �� කළමනාකරණය ගැන වග�ම 
දර�ෙ� ඔ�. එතෙකාට ෙගදර �� 
කළමනාකරණය කර�ෙ� ඔබද? ඔ�ද? 

ඇ�තටම ෙගදර ෙ�ව� කළමනාකරණය 

කර�ෙ� මම. ෙගදරට, ළම��ෙ� 

වැඩවලට ෙගාඩ� ෙවලාවට ෙහායලා 

බලලා අව� �ද� �යද� කර�ෙන� 

මම. හැබැ� ඉ�� මම �යද� කළාට ඒ 

හැම ��යල�ම මහ�තයා හ�හ�බ 

කර� ස��. ඒ� අ� බැඳ� දවෙ� ඉඳ� 

අද ෙවනක� එයා කව�ව� මං 

ෙමාකටද �යද� කෙ�, �ය�ද 

�යද� කෙ� �යලා මෙග� ප්ර�න 

කරල� නෑ. ���� �ල� නෑ.

ඔබ ��යාව� කර� ෙකෙන� 
ෙනෙව�ද?

මම මෘ�කාංග 

ඉං�ෙ��ව�ය�. වැ� කාලය� 

ඔ�ෙ��යාෙ� තම� ��යාව 

කෙ�. ඒ� 2009 ඉඳ� ෙ� 

ෙවනක� මම ��යාව කරන 

එක නව�තලා ෙගදරෙ�ෙ� 

වැඩකට�� බලාෙගන ඉ�නවා.

ඔ�ට මහබැං� අ�ප�කම 
භාරග�න �යලා ���ම කතා කර� 
දවස ගැන ඔබට මතකද? ක�ද කතා 
කෙ�? ඒ ඇම�ෙම� ප�ෙ� ඔ� 
ෙමාකද ��ෙ�? 

එතෙකාට න�දලා� �ශ්රාම අර� 

ඔ�ෙ��යාවට ��� �වලා එ�ක 

��ෙ�. ඒ ෙවනෙකාට මෙ� අ�මා ෙමෙ� 

අස�ෙප� �ට� �සා මට එයා එ�ක 

ඔ�ෙ��යාෙ� ය�න බැ� �ණා. 

ෙකා� එක එන ෙවලාෙ� ළඟ 

ඉඳලා �ෙය�ෙ�න� �වලා 

ෙද�නා තම�. ප�ෙ� 

එයා එෙවෙලම මට ෙකා� 

කරලා ��වා එයාට 

මහබැං� අ�ප�කම 

භාරඅරෙගන වැඩ කර�න 

��වා �යලා. ඒ ෙවලාෙ� 

ෙපා� �වන� ෙපා�ඩ�ව� 

කැම� �ෙ� නෑ තා�තා 

ෙ� තන�ර භාරග�නවට. 

එයා හැමෙවලාෙවම ��ෙ� ඒ 

��ණ ත��ෙව� එ�ක ඔය තන�ර 

භාරග�ෙතා� තා�තා අස�ප 

ෙව�න �ණ� බැ� නෑ �යලා. 

ඉ�� �ව එෙහම �යනෙකාට 

මට� �ක� ��ණා මහ�තයා 

ලංකාවට නෑ�� ��ෙයා� 

ෙහාඳ� �යලා. ඒ� අ� 

ෙමානවා ��ව� 

න�දලා� ඒ ෙවලාෙ� 

��ෙ� ෙ� වෙ� 

ෙවලාවක මම ෙ� 

තන�ර භාරඅර� 

ෙකාෙහාමහ� රට 

ෙගාඩග�න ඕන 

�යලා. ප�ෙ� 

ඉ�� මම� ��වා 

ඔයාට ඔයාව 

��වාසන� මෙග� 

බාධාව� නෑ �යලා.

රෙ� ආ��ක අ��දය 
�සා ���� ජනා�ප�ව 
ෙගදර යව�න හදන ෙවලාවක 
මහබැං� අ�ප�කම භාරග�නවා �ය�ෙ� 
හ�යට දංෙග�යට ෙබ�ල �ෙයනවා වෙ� 

වැඩ�. ඒ �සා ඔබට ඔ� ගැන බය� දැ�ෙ� 
නැ�ද?

මං අර ක��� ��ෙ�. ඒ ෙවලාෙව 

��ණ ත��ෙව� එ�ක ෙ� 

වග�ම භාරඅර� න�දලා� 

අස�ප ෙව� �යන බය 

ඇෙර�න මට ඔ�ෙ� 

හැ�යාව ගැන 

සැකය� ��ෙ� 

නෑ. ෙමාකද එයා 

ඒ ෙවනෙකාට 

ඔ�ෙ��යාෙ� 

හ�ම 

සැහැ��ෙව� 

�ව��ණ ෙකෙන�. 

උෙ�ට ෙගා�� 

ගහනවා, කැෙ� 

ඇ���න යනවා, 

���ෙලා �හා බලාෙගන 

ඉ�න යනවා. ඉ�� එයාෙ� 

ඒ �දහස නැ�ෙව� �යල� අ� 

බය�ෙ�. ඒ� එයා ��ෙ� රට වැ�ලා 

�ෙයන ෙවලෙ� ෙකාෙහාමහ� ඒෙක� 

ෙගාඩග�න ඕෙ� �යන තද �රණයක. ඒක 

�සා ඊටප�ෙස අ� එයාට බාධා කෙ� නෑ.

සාමා�ෙය� ඔ� ��ෙ� ස�බ�ධ �රණ 
ග�නෙකාට ඔබ� එ�ක සාක�ඡා කරනවද? 

ඔ�. ප�ල ස�බ�ධ, ද�ව� ස�බ�ධ 

��� �රණ ග�නෙකාට අ�වා�යෙය�ම 

අ� ෙද�නා කතාබහ කරලා තම� �රණ 

ග�ෙ�. හැබැ� ඒ වෙ� ෙවලාවට  ග�න 

��� �රණවලට එයාට� වඩා මම තම� 

��ක ෙව�ෙ�. 

�වලා ෙද�නා ෙමානවද කර�ෙ�? ඒ අයෙ� 
වැඩවලට ඔ�ෙ� මැ�හ��ම ෙකාෙහාමද? 

�වලා ෙද�නාන� එයාලෙ� අ�ාපන 

කට�� �මා කරලා ඔ�ෙ��යාෙ� 

��යා කරනවා. ෙද�නම තාම� 

අ�වාහක�. ඇ�තටම න�දලා� 

න� හැමෙවලාෙවම �ය�ෙ� 

ද�ව�ට එයාලෙ� ��ත ගැන 

�රණ ග�න අ� එයාලට 

�දහස ෙද�න ඕෙ� �යලා. 

ෙගාඩ� ෙවලාවට �වලාෙ� 

ෙ�ව�වලට වැ��රම 

මැ�හ� ෙව�ෙන මම. 

ඒ �සා �වලා ෙද�නා 

�ණ� මට වඩා තා�තට 

තම� වැ��රම ආදෙ�. 

ෙමාකද තා�තා එ�ක 

�රත� ෙවලා ඕනම 

ෙදයකට කැමැ�ත ග�න 

��ව� �සා.

රට ෙගාඩග�න ��ව� 
�යලද බෑ �යලද ඔ� ෙගදර� 

�ය�ෙ�? 

සාමා�ෙය� මහ�තයා 

ෙකා� 
එක එන ෙවලාෙ� 

ළඟ ඉඳලා �ෙය�ෙ�න� 
�වලා ෙද�නා තම�. ප�ෙ� 

එයා එෙවෙලම මට ෙකා� කරලා 
��වා එයාට මහබැං� අ�ප�කම 
භාරඅරෙගන වැඩ කර�න ��වා 
�යලා. ඒ ෙවලාෙ� ෙපා� �වන� 

ෙපා�ඩ�ව� කැම� �ෙ� 
නෑ තා�තා ෙ� තන�ර 

භාරග�නවට

ෙ� 
තර� ආදර�ය 

සැ�ෙය�, �ෙය� 
ෙ� ���ට තව� 

ඉ�නවද �යල� මට 
සැක�. ඒ තරමට ඔ� 

හ�ම ආදර�ය�
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මා�යට එක� �යලා ෙගදර ඇ�� 

තව එක� �යන ෙකෙන� ෙනෙව�. එයා 

මා�ය ඉ�සරහා හැම�ම� ��ෙ� එයා 

�ත� ඉ�න ��යට එයාෙ� වැඩ��ෙවල 

�යා�මක කරග�න ��ව� �ෙණා� 

ෙ�ක ෙගාඩග�න එක මහෙලා� ෙදය� 

ෙනෙව� �යලා. ෙගදර ඇ�� මා� එ�ක 

�ය�ෙන� ඒ �කම තම�.

අරගල දව�වල මහබැං� අ�ප�වරයාෙ� 
ෙගදරට� ඇ��ලා ���� කලබල කර� 
�යලා බය� �� ෙ� නැ�ද? 

එෙහම බය� ��ෙ� නෑ. ෙමාකද 

ඒ ෙවලාෙ� �����ට ��ණ ප්ර�නය 

ෙවන� එක�. අ�ක එතෙකාට න�දලා� 

වැඩ භාරග�ත ගම� ��ෙ�. ඇ��ණ 

ප්ර�නවලට එයාෙ� ස�බ�ධය� ��ෙණ 

නැ�තර�. අ�ක අ� කව�ව� වැර� 

කරලා නැ� �සා අ�ට වරද� ෙව�ෙ� 

නෑ �යල තදබල ��වාසය� අ� ළඟ 

��ණා.

ඔ�ෙ� වැඩ��ෙවල අ�මත කරන අය 
වෙ�ම ප්ර��ෙ�ප කරන ��ස�� ඉ�නවා. 
සමහර� තැ�වල� රෙ� �����ෙග� 
මහ�තයට ෙ�� අහ�න ෙවන එක ගැන 
�ක� නැ�ද? 

නැ�ව ෙනෙව�. �ල�න� මට ��ණා 

මහ�තයා ෙමාකට ෙ� තන�ර භාරග�තද 

ම�� �යලා. හැබැ� ඒ ෙවලාවට 

න�දලා� හැමෙවලාෙවම කෙ� මෙ� 

�ත හද� එක. එයා මට ��ෙව හැෙමාම 

හැම�ම එකම ෙ�කට හ� �ය�ෙන� නෑ, 

එකම ෙ�කට වැර�� �යලා �ය�ෙන� 

නෑ �යන එක. ඒ �සා අ� ඔය ෙදකම 

��ෙ�ට භාරග�න ලෑ���ට ඉ�න ඕෙ� 

�යලා තම� එයා ��ෙ�.

දැ� ඉ�න �ද� ඇම� ර�� �ක්රම�ංහ 
මහ�තය� එ�ක වැඩ කරෙගන යන එක 
ගැන ෙගදර ඇ�� ෙමාකද �ය�ෙ�?

එෙහම �ෙ�ෂ ෙදය� �ය�ෙ� නෑ. 

ගැට�ව� �ෙයන බව� ෙප�න�ෙන� 

නෑ. ස��� වැඩ කරෙගන යනවා.ඕනම 
ආයතනයක ෙදවැ�යාට �ෙත�න ��ව� 
පළවැ�යාට වඩා ෙහාඳට මට ෙ�ක පාලනය 
කර�න ��ව� �යලා. අ�� �වා� 
ක�රා� මහ�තයා මහබැං� අ�ප�වරයා 
��යට කට�� කර��, �ෙයා� 
අ�ප�වරයා ��යට කට�� කෙ� න�දලා� 
මහ�තයා. ඒ දව�වල ෙගදර ඇ��ලා 
අ��ට වඩා ෙහාඳට මට ෙ�ක කර�න 
��ව� �යලා එෙහම නැ�ද? 

අෙ� නෑ. කව�ව� මහ�තයා ෙගදර 

ඇ�� එෙහම ෙ�ව� �යලා නෑ. �යන 

ෙකෙන�� ෙනෙව� �යන එක� මෙ� 

��වාසය. එයා හැමෙවලාවකම �ය� 

ෙදය� තම� රා� ෙ�වකෙය� �ණහම 

පව�න රජයට�, තම�ෙ� ඉහළ 

�ලධා�යාට� උප�ම සහෙයාගෙය� 

අවංකව ෙ�වය කර�න ඕෙ� �යන එක. 

හැබැ� ඒෙක� එයා අදහ� කර�ෙ� 

වැර� වැඩවලට� සහෙයාගය ෙද�න ඕන 

�යන එක ෙනෙව�.

අරගලයට ෙ���ණ �ය�ම ක�� 
ර�පැව�ෙ� මහබැං�ව මත. ඒ �ය�ෙ� 

ඒ දව�වල ෙගාඨාභය මහ�තයට� වඩා 
න�දලා� මහ�තයාෙ� ඔ�ව අ�� ෙවලා 
�ෙය�න ඇ� ෙ�ද? 

ෙමෙහම�. න�දලා� එනෙකාට� රෙ� 

ඔය �යන ප්ර�න ෙ�රම අ�ව� නැ�ව 

��ණා. ෙකා��ම �යනවාන� පැය 

ෙ�ළහ� �තර ���ය පවා ක�පා� කර�� 

තම� මහ�තයා ෙ� භාර�ර කා�යයට 

අත ��ෙ�. හැබැ� ඉ�� ඔය �යන 

��යට එයාෙ� ඔ�ව අ�� �ණාද නැ�ද 

�යලා මට දැනග�න ��ය� ��ෙණ� 

නෑ. ඉ��යට� එෙහම දැනග�න ලැෙබන 

එක�� නෑ. ෙමාකද ෙමාන ප්ර�ෙන 

��ණ� එයා මෙ� ඉ�සරහ හැම�ම� 

ඉ�ෙ� ��� ��යට �නා�ග�ත ගම�ම 

තම�.

ඔ�ෙ� �යතම කෑම�ම, �ෙනා�ංශ 
ෙමානවද? 

එයා වැ��රම කැම� �� 

ය�න�, කැෙ� ඇ���න 

ය�න�. කෑම�ම න� 

ඉ�� ගෙ� ��යට 

අ�මා හදන මා� 

ඇ���ය�, ෙකා� 

ෙපාෙලා� එ�ක 

බ� ක�න තම� 

ආස. ෙකා�තර� 

බඩ��න� 

��ණ� ෙගදරම 

ඇ�� කනවා. 

එ�ෙය�න� 

ක�ෙ� නැ�තර�.

ෙගදර වැඩ ඔබ ත�යම 
කරග�නවද? එෙහම 

නැ�ත� න�දලා� මහ�තය� 
උද� කරනවද?

අෙ� අෙ� මහ�තයා ද�න එකම වැෙ� 

ෙ� හද�න �තර�. හැම�ම උෙ�ට ෙගදර 

ෙ� හද�ෙ� මහ�තයා. ඒ ඇෙර�න 

ෙවන ��ම වැඩ� කර�නව�, උද� 

කර�නව� මහ�තයට ෙ�ෙර�ෙ� නෑ.

ඔ� ආදර�ය සැ�ෙය�ද? 

ඇ�තටම ඔ�. ෙ� තර� ආදර�ය 

සැ�ෙය�, �ෙය� ෙ� ���ට තව� 

ඉ�නවද �යල� මට සැක�. ඒ 

තරමට ඔ� හ�ම ආදර�ය�. හ�ම 

සැහැ��ෙව� �ව�ෙවන හ� ල�සන 

අවංක හදවත� �ෙයන ෙකෙන�.

ඔබ ෙ� රෙ� මහබැං� අ�ප�වරයාෙ� 
��ඳ. අවසාන වශෙය� ෙ� වෙ� 
කාෙලක රෙ� ජනතාවට�, �ෙ�ෂෙය�ම 
කා�තාව�ට� ෙමානවද �ය�න 
�ෙය�ෙ�?

ඇ�තටම මට ෙ�ෙරනවා ෙ� කාෙ� 

හැෙමාටම වෙ� �ව�ෙව�න අමා� 

කාලය�. ෙකෙන� �යනවාන� අ� 

��වාට එයාලට කර�න අමා�� �යලා 

ඒක ඇ�තටම සාධාරණ�. හැබැ� 

එෙහම� �යලා මට නෑ, අරයට �ෙයනවා 

�යලා එ�ෙනකාට ෙචාදනා කර කර ඉඳලා 

ෙ��ම� නෑෙ�. තම� ෙකාෙහාමහ� 

නැ��නවා �යන අ��ඨානය� අ� 

හැෙමාටම �ෙය�න ඕෙ�. ඒ වෙ�ම නැ� 

ෙකනාට නැ�ටග�න අත ෙද�න� �ෙයන 

ෙකනාට �ත� පහල ෙව�න ඕෙ�. ෙ� 

ෙදකම එකට ��ධ �ෙණා� අ�ට ඉ��ය� 

�ෙය� �යන එක� මෙ� න� ��වාසය. 

ඒ �සා අ� ෙ� ෙවලාෙ� කැ�ලා ��ලා 

���ලා ය�ෙ� නැ�ව එකට ගමන� ය� 

�යල� මම �ය�ෙ�.

��� ම��කා

ඇ�තටම 
මට ෙ�ෙරනවා ෙ� 

කාෙ� හැෙමාටම වෙ� 
�ව�ෙව�න අමා� කාලය�. 

ෙකෙන� �යනවාන� අ� ��වාට 
එයාලට කර�න අමා�� �යලා 

ඒක ඇ�තටම සාධාරණ�. හැබැ� 
එෙහම� �යලා මට නෑ, අරයට 
�ෙයනවා �යලා එ�ෙනකාට 

ෙචාදනා කර කර ඉඳලා 
ෙ��ම� නෑෙ�මහබැං� අ�ප� ආචා�ය න�දලා� �ර�ංහෙ� ��ඳ ප�මකා�� �ර�ංහ

එයා මහබැං� අ�ප� �ණාට
ෙගදර �යද� පාලනය කර�ෙ� මම�



14 2022 ඔ�ෙතාබ� 12 වන බ�� කවරෙ� කතාව

1940-50 කාලය �ය�ෙ� 
කා�තාවකට ඇෙම�කා� ෙවරෙ� 
�දහෙ� ඇ���නව� බැ�ව ��� 
කාලය�. ඒ කාලෙ� ‘ෙඩා� ෙෆ්ර�ය�’ 
(Dottie Frazier) �යන ඇෙම�කා� 
ත��ය ��ෙ� �ව� සමාගමක 
ෙ�වය කර��. ඔය අතර�ෙ� ඇයට 
�ව�පතක හ� අ�� දැ��ම� ද��න 
ලැ�ණා. ඒ ���� පාඨමාලාව� ගැන. 
හැබැ� ඒ ෙවනෙකාට ���� අංශෙ� 
ආ�ප�ය ��ෙ� ����ෙ� අෙ�. 
න�� ඇය ෙදපාර� ෙනා�තා ෙ� 
���� පාඨමාලාවට අයැ�� කළා. ඒ� 
ඇය කා�තාව� �ම �සා ඒ අව�ථාව 
ඇයට ලැ�ෙ� නෑ. හැබැ� තම�ෙ� 
අර�ණ ෙව�ෙව� �ගටම උ�සාහ 

කළ �සා ඇය නැව�ෙ� ෙලාකෙ� පළ� 
����කා�ය ෙවලා.

ප��ය� අ� ෙකාළඹ නා�ක හ�� 

�ල�ථානයට �ෙය� ඒ වෙ�ම කතාව� ගැන 

අහ�න ලැ�� �සා. ඔබ ද�නවා ඇ� ෙ� 

ෙවනක� නා�ක හ��ෙ� ����ක�ව� 

ෙවලා ��ෙ� නා�ක�� �තර�. ඒ� ප��ය� 

� ලංකා නා�ක හ�� ඉ�හාසෙ� පළ� 

වතාවට ��ක ���� පාඨමාලාව� සා�ථකව 

�මකර�න කා�තා �ලධා��ය� ෙදෙද ෙන� 

සහ එ� කා�තා නා�කෙය�  සම��ණා. ඒ 

� ලංකා නා�ක හ��ෙ� ��න� (සැප��) 

ගය�කා සතර�ංහ, උප ��න� (�ෙ��ඡා) 

�මාෂා ජය�ක්රම සහ බල කා�තා නා�ක �.�.

�.ස��තලා. ඉ�� නා�ක හ�� ඉ�හාසය 

අ��� �ය� ඒ ත��ය� �ෙදනාෙ� ��� 

තම� අද ‘ධර�’ කවරය හැඩෙව�ෙ�. ෙ� 

කතාව� ඔ�� ගැනම�.

“මං අ�ාපනය හැදෑ�ෙ� �ලා��ය 
ශා�ත පා�� බා�කා ��ාලෙ�. උස� ෙපළ 
කෙ� වා�ජ �ෂය ධාරාෙව�. ෙමාකද බැං� 
�ෙ�ත්රෙ� ��යාව� කර�න මට ෙලා� 
ආසාව� ��ණා. ඔය අතෙ� තම� මෙ� අ�කා 
�ව� හ��වට බැ�ණා. එයා �ව� හ�� �ල 
ඇ�ම ඇ�දට ප�ෙ� අ�ම� තා�ත� ඒ �හා 
බලලා ෙගාඩා� ස�� �ණා. ප�ෙ� එයාලට 
ඕන �ණා මාව� එතැනට යව�න. අ��ෙ� 
ඒ ෙද�නෙ� බලාෙපාෙරා�� ඉ�කර�න මම 
නා�ක හ��වට බැ�ණා.”

�ං� ස��ෙ� මතක ම�� 

���ම අෙ� කතාබහට 

එක��ෙ� ��න� (සැප��) 

ගය�කා සතර�ංහ. 

ෙබාරලැ�ග�ෙ� ප�ං� 
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හැ��� ත��ය�. 2014 

වසෙ� නා�ක හ��වට 

බැ�� ගය�කාෙ� පාස� 

කාලය ෙග�ලා �ෙය�ෙන� 

�ඩාව� එ�ක. දැනට නා�ක 

හ��ෙ� සැප�� අංශෙ� රාජකා� 

කරන ඇයට ඒ �ඩා �සලතාවය� �ශාල 

��ල� �ණා �යල� ඇය ��ෙ�. 

� ලංකා නා�ක හ�� ���� අංශය 

�ථා�ත කළ බව සඳහ� ෙව�ෙ� 1962 

වසෙ�. එ�� වසර 36කට ප�ෙ� ඒ �ය�ෙ� 

1998 වසෙ� ඔ�� �රණය කළා නා�ක හ�� 

ෙසබ��ට ��ම� ���� ���ව� ලබා�ෙ� 

අර�ෙණ� නා�ක හ�� ���� ��� 

පාසල� ආර�භ කර�න. ඒ ��ණාමලය 

නා�ක තටාකාංගණ ප�ශ්රෙ��. න�� එ� ඒ 

වරම ���ෙ� නා�ක ෙසබ��ට පමණ�. ඒ� 

ප��ය� � ලංකා නා�ක හ�� ඉ�හාසෙ� 

පළ� වතාවට නා�ක ෙසබ�ය� ෙව�ෙව�� 

��ක ���� පාඨමාලාව� ආර�භ කළා. ඒ 

නා�ක හ���ප� ව�� අ��රා� �ශා�ත 

උ�ෙ�තැ�න මහතාෙ� සංක�පයකට අ�ව. 

ඒ පාඨමාලව ගැන�  ගය�කා අ�ට ��තර 

කළා.

“ඇ�තටම කා�තාව� ෙව�ෙව� �ට 
ෙපර නා�ක හ��ෙ� ���� පාඨමාලාව� 
��ෙ� නෑ. එෙහම ෙවලාවක තම� ෙ� වෙ� 
පාඨමාලාව� පට�ග�ෙ�. මට� ��ණා ඒ 
අ�ෙයාගය බාරඅරෙගන බල�න. �ල�න� 
ව�රට ෙලා� බය� ��ණා. ඒ� ප�ෙ� ඒක හ� 
�යා. අ� �න 20� �රාවටම ���� පාඨමාලාව 
��කළා.”

ඊළඟට අ� ඇෙග� 

ඇ�ෙ� ���� 

පාඨමාලාව ඇයට 

ෙකාතර� අ�ෙයාගය� 

�ණාද �යලා. 

“ෙ� පාඨමාලාවට 
ඉ��� කරන තැන ඉඳ�ම ��ෙ� අ�ෙයාග. 
ඒකට ���ක� ලබ�නන� ශා��ක ෙයා�තාව 
උප�මෙය� �ෙය�න ඕන �ණා. ෛව� 
ප��ෂණ �සකටම ��ණ��නා. ෙගාඩා� අය 
බයට ඉ��� කෙ� නෑ. �ල�න� සමහ��ට 
සැකය� ��ණා කා�තාව�ට ෙ�ක කරග�න 
��ව� ෙව�ද �යල�. ඒ� අ��ෙ� මම� තව 
ෙද�ෙන�� එ�ක පාඨමාලාව සා�ථකව අවස� 
කළා.”

කා�තා නා�ක��ට ��ක ���� 

පාඨමාලාව හැදෑ�ෙ� අව�ථාව ලැෙබ�� 

කැමැ�ෙත�ම ඉ��ප� � තව� ත��ය� 

තම� උප ��න� (�ෙ��ඡා) �මාෂා 

ජය�ක්රම. 

“මං අ�පානය හැදෑ�ෙ� අ�බල�ෙගාඩ 
ශා�ත/�.ද.එ�. �ලර�න මහා ��ාලෙය�. 

ෙපා� කාෙ� ඉඳ� ���� කළා. මට 
ෙහාඳට �න�න ��ව�. හැබැ� 

��ව��ාල ගමන� එ�ක ඒක 
අතෑ�ලා �යා. ඒ� නා�ක 

හ��වට බැ�ණාට ප�ෙ�  ඒ 
හැ�යාෙව� වැඩ� ග�න 
��වා. ඒක කර�ෙ� 

ෙකාෙහාමද �යලා 
�ත �තා ඉ�නෙකාට 
තම� ���� පාඨමාලව 
පට�ග�ෙ�. ඒ� 
ෙකා�චර �න�න 
දැනෙගන ��ය� 
පාඨමාලාව කර�� �තට 

ෙලා� ච�තය� බය� දැ�ණා.”

ෙකා�තර� ගැ�රකට වෙ� ��ෙද�න 

අව�ථාව ලැ�ණද?

“අ� උප�ම අ� හැට� ද�වා ගැ�රකට 
��ණාමල ��ෙ� ���නා. ඒක ෙවන�ම 
අ�දැ�ම�.”

අ�බල�ෙගාඩ ප�ං� 28 හැ��� �මාෂා 

�ය�ෙ� උපා�ධා��ය�. උපා�ය� අෙ� 

�යාෙගන හ��වට බැෙඳන එක ගැන 

සමාජයට ප්ර�නය� ��ණ� ඇයට න� ඒක 

ප්ර�නය� ෙනා�� බව� ඇය අපට ��ෙ�.

“මං උස� ෙපළ කරලා ��ව��ාෙ� ��� 

උපා�ධා��ය� ෙවලා තම� නා�ක හ��වට 

බැ� ෙ�. ඒ 2021 අ���ෙ�. ජයව�ධන�ර 

��ව��ාලෙ� කළමනාකරණ සහ වා�ජ 

��ා �ඨෙ� �වසා�ක අ�ාපන අංශෙ� 

මෙ� උපා�ය ස���ණ කෙ�. උපා�ධා��ය� 

��යට නා�ක හ��වට බැෙඳ�� සමහ� එක 

එක කතා ��වා. උපා�ය� �යාෙගන හ��වට 

ය�ෙ� ඇ� ඇ�වා. එෙහම එක� නෑ. අ� 

දැනට ඉ�න තැෙන� ඉහළට ය�න ඒ ���කම 

සෑෙහ�න බලපානවා. ෙකෙන� �තනවාන� 

අ�ාපනය ම�ට�� පහළ අය �තර� 

හ��වට බැෙඳ�ෙ� �යලා ඒක කතාවට 

�යන ෙදය� �තර�. ෙමාකද ෙහාඳට 

ඉෙගනෙගන ඇ�� උස� �ලවලට �ය� 

ෙගාඩ� අය හ��ෙ� ඉ�නවා.”

ප��ය සැ�තැ�බ� 24 වැ�� 

��ණාමලය නා�ක තටාකාංගණ ප�ශ්රෙ�� 

පාඨමාලාව සා�ථකව අවස� ��ම 

ෙව�ෙව� ඔ��ට සහ�ක පත්ර ප්ර�නය 

ෙක�ණා. ඒ නා�ක හා සාග�ක ��ා�ඨෙ� 

ආ�ප� ෙකාමෙදා� ෙ��ය� ප්රනා�� 

මහතාෙ� ප්ර�න�වෙය�.

“නා�ක හ��වට බැෙඳනෙකාට මට 

�න�නව� බෑ. ඇ�තටම බැ�ණට ප�ෙස� 
�න�න පවා ����ෙ�. ඔය අතෙ� තම� 
කා�තාව�ට ���� පාඨමාලාව� පට�ග�න 
යනවා �යලා දැනග�න ලැ�ණා. �ෙ� ච�තය� 
��ණ� මං ඒකට ඉ��� කළා. ���ම ���� 
කර� දවෙසන� ගැ�ර� එ�ක �ත ගැ��ණා. 
ඒ� ඒක ෙවන�ම අ�දැ�ම� �ණා. ෙමාකද 
එෙහම අව�ථාව� හැෙමාටම ලැෙබ�ෙ� ෙහා 
ලබාග�න බෑ.”

���� පාඨමාලාෙ� අමතක ෙනාෙවන මතක 

එ�ක ඒ ��යට අවස� කතාබහට �ල��ෙ� 

බල කා�තා නා�ක �.�.�.ස��තලා. ඇය 

තම� ���� පාඨමාලාව සා�ථකව අවස� 

කළ ��වැ�නා. තවම� 22 හැ��� �ෙ� 

ප�ෙවන ඇෙ� ප�ං�ය ෙහාරණ. ඇය නා�ක 

හ��ෙ� ශා��ක අ�ාස අංශෙය� ෙ�වය 

කර�ෙ�.

“අෙ� ෙගදර ඉ�ෙ� අ�ම�, තා�ත�, 

ම���, මම�. මං අ�ාපනය හැදෑ�ෙ� 

ෙහාරණ �පා� ජා�ක පාසෙල�. �ං� කාෙ� 

ඉඳ�ම මට �නය� ��ණා ��ව�ය� 

ෙව�න. ඒ� වර� මෙ� යා�ෙව� නා�ක 

හ��වට බැ�ණා. ඒ දැකලා මට� ��ණා 

මම� ය�න ඕන �යලා. ඒ ෙවනෙකාට මං 

උස� ෙපළ කරලා ��ෙ�. ෙගදර එකම ගෑ� 

ළමයා හ��වට ෙද�න අ�මලාන� ��� 

කැම��ෙ� නෑ. ඒ� ප�ෙ� කැමැ�ත 

ලැ�ණා. මං නා�ක හ�� �ල ඇ�මට ��ම 

ආදෙර�. ෙ� පාඨමාලව සා�ථකව ඉවර කළාට 

ප�ෙ� ඒ ආදෙ� තව� වැ��ණා. ෙමාකද ෙ� 

�ල ඇ�ම �ස� ඒ අව�ථාව ලැ�ෙ�.”

හ�� �ල ඇ�ම� අ��න �ත හ�ග�න 

හැම ත��යකටම බෑ. ෙමාකද ඒ �ළ ඇ� 

�මා රා�වලට ෙකා�ෙව�න ෙබාෙහා අය 

අකැම��. එෙහම අකමැ�ත� ��ෙණම 

නැ�ද �යල� අ� ස��තලාෙග� ඇ�වා.

“හ��ෙ� ෙකාෙහාම� �නය තම� අංක 
එක. ඒක හැෙමාටම ෙපා��. �ල ඇ�ම 
ඇ�දට ප�ෙ� අ� ඒක ර�නවා. ��� ඇ��� 
ඉ�නෙකාටන� අ�ට කැම� ෙදය� කර�න 
��ව�. ඒ� අ� දැනග�න ඕන අෙ� �මාව�. ඒ 
�මාව� �ළ ඉඳල� අ� �දහස ��� ���ෙ�. 
ෙ� ඇ�ම අ�න ක��� ෙකාතැන �ය� ඒක 
අ�රටම ��ප�නවා.”

ෙ� වන�ට නා�ක හ�� ���� අංශය 

ෛද�කව ���� සහාය ලබා�ෙ� ෙමෙහ��, 

�ය යට ප��ෂා���, අ��වැ�යා���, 

නඩ�����, ෙගාඩගැ�ෙ� ෙමෙහ��, 

ආර�ෂණ ��කාශන කට�� සඳහා 

සහාය�ම, �ය යට ඉ����, �ය යට ��� 

කට��, �ය යට ෙස�� හා ��ගැ�� ෙම�ම 

රා� හා ෙපෟ�ග�ක අංශය ෙවත අව� ��ධ 

���� සහාය ලබා�ම ඇ�� ��� පරාසයක 

���� ෙමෙහ�� ��කරන බව ක��� ද�න 

කාරණාව�. ෙමෙ� ��ක ���� පාඨමාලාව 

ස���ණ කළ ප්රථම නා�ක කා�තාව� 

�ෙදනාද ඉ��ෙ�� ලබාග�නා ���� 

ප්ර�ණතාවය මත ���� ෙමෙහ�� සඳහා 

ෙයද�මට බලාෙපාෙරා�� ෙවන බව� නා�ක 

හ��ව පැව�ෙ�. ඉ�� � ලංකා ඉ�හාසෙ� 

අ��� න� �� කා�තා නා�ක�� �ෙදනාට 

‘ධර�’ පාඨක�� ෙව�ෙව� �බපැ�� 

එක�කර�න� අ� අමතක කෙ� නෑ.

�ව� එ�.ෙසන�ර�න
ඡායා�ප - ප්ර�� දඹරෙ� 

උපා�ධා��ය� 
��යට නා�ක 

හ��වට බැෙඳ�� 
සමහ� එක එක කතා 

��වා. උපා�ය� 
�යාෙගන හ��වට 
ය�ෙ� ඇ� ඇ�වා

අ� උප�ම අ� හැට� ගැ�රට
��ණාමල ��ෙ�

���නා
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“සුද්දි බලනන්�ෝ අද ඔයා්ේ ලස්සන... 
අ්ේ ්�ාච්චි පිංචිත් �රල් පු්රෝ්ෙන... 
ඔ්�ාම තමයි ඉනන ඕන මැණි�.”

ඒ දයාබර හඬ ඇහහද්දී දඹල මල්, මෑ මල් 

හමනම තිත්ත කරවිල මල් ද ඈ හා මදහස 

පානනීය. මිරිස්, මාලු මිරිස්, හකාච්චි මිරිස් 

හමනම විවිධ වර්ගහේ එළවලුද, හකාළ පලා 

වර්ගද ඒ හසහෙහසට ප්රතිචාර දකවනහන 

සරු අස්වවැනහෙනි. හි්ත පහන කරෙ 

හ්ගවත්තක හිමිකාරිය වීහේ සිහිෙය අචිනි 

තිහස්රා තුළ උපනහන කුඩා විහේදී ෙමුත ඒ 

සිහිෙය සවැබෑවක වුහේ විවාහහයන පසුවය.

“ඇත්තටම මහේ හිහත හකාළ පාට 

හීෙයක හවැමදාම තිබුණා. අපි මුලින පදිංචි 

හවලා හිටිහේ ්තාත්තහේ ්ගම වෙ ්ගේපහ, 

කිරිඳිවවැල. ඊටපස්හස්, අේමහේ ්ගමට 

ගියා. ඒ අනුරාධපුහර. සීයාට අනුරාධපුහර 

ඉඩේ තිබුණා. කුඹුරු හ්ගාවි්තවැන වහේම 

හේන හ්ගාවි්තවැන කටයුතුවල ්තමයි 

ඔවුන නියවැලුහේ. මම ඉහ්ගේගතහ්තත 

අනුරාධපුහර. මටයි අයියටත තිබුහේ 

ඉහ්ගේගනෙ වවැහේ හරියට කරනෙ. හ්ගදර 

වවැඩවලට, වතහත පිටිහේ වවැඩවලට අේමා 

අපිව සේබනධ කර්ගතහත ෙවැහවැ. ඒත 

වතහත පිටිහේ එළවලු හ�ෝ්ග වවැවිලා තිහයෙ 

අපූරුව මම නි්තරම දවැකකා. ඒ වවැඩවලට 

උදව් හොවුණට මම හිතින හි්තලා තිහයෙවා 

කවදාහරි මම ඉනෙ හ්ගදර හකාළ පාටට 

ලස්සෙට තිහයනෙ ඕෙ කියලා. 2013 විවාහ 

හවලා හලාව්තට එද්දත ඒ හීෙය හිහත 

පවැත්තක තිබුණා. ඒත හමාහහා්තකට මට 

හිතුණා ඒ හීෙය හවැබෑ හොහව්විද කියලා.”

අචිනි එම වදන ටිකෙේ පවැවසුහව් මද 

සිොවක ඇතිවය. හලාව්ත මුහුදුබඩ 

හපහදසක වීමත, 

වවැලි හපාහළාවක 

තිබීමත නිසා  

්තමාහේ හකාළ 

පාට හීෙය සවැබෑ 

හොහව්හදෝ යෙ 

බියක ඈ සි්ත 

හොතිබුණාම 

හොහව්.

“ඒත් ටි� දව්සක යද්දි මම උත්්සා� �ළා. 
මුලිනම �්ේ මල් පැළ හිටවන එ�. ්ේ ඉඩම 
පර්්චස �ත� ව්ේ ඉඩ ප්රමාණයක තිබු්ේ. 
ඉතින තාේ්ප රැක �දලා ්පෝචිචිවල තමයි 
මල් පැළ හි්ටව්ව. දිෙට මුළු තාේ්පම 
මල් හි්ටවවා. ්ෙදරට එන අය ්ේ මල් ටි� 
දැක�ම කියනන ෙත්තා, ‘ඔයා ඔය ව්ේම 
එළවලු ටි�කුත් �දාෙත්තනේ ්�ාඳයි ්නද’ 
කියලා.”

විවාහ වී එෙවිට අචිනි කහේ පුද්්ගලික 

මූල්ය ආය්තෙයකට සේබනධ රැකියාවකි. 

පසුව ඇය වඩාත ආස කළ රැකියාව 

වෙ ගුරු පතවීමක ලවැබුණි. ඒ පුත්තලම 

බතතුළුඔය ජාතික පාසලටය. ගිණුේකරණය 

හා ව්ාපාර අධ්යයෙය යෙ විෂයයන හදකම 

උසස් හපළ සිසුෙට උ්ගනවෙ ඇය හේ 

වෙවිට දයණියන හදහදහෙකුහේ 

ආදරණීය මවකි. හකා්තරේ 

කාරයබහුල ජීවි්තයක ්ග්ත 

කළත ව්ගාවට හවලාව 

හවනකර්ගවැනීම ඇයට 

්තවමත අපහසු වී ෙවැ්ත. 

“්ේ ති්යන ඉඩ්ේ 
එළවලු වො �රනන 
ඉඩක නැති නි්සා මම මල් 
හි්ටවවා. එත්�ාට ්ලාකු 
දුවත් පුිංචියි. ඒත් එයත් �රි 
�ැමැත්්තන මිං මල් හිටවද්දි උදව 
�රනවා. ඔය අත්ර් ්ේ ඉස්සර� ති්යන 
පර්්චස ්දාළ�මාර� ඉඩමක විකුණනවා කියලා 
දැනෙනන ලැබුණා. අප ඒ ඉඩම මිලට ෙත්තා. 
ඒ 2017 අවුරුද්්ද්. ඉතින අද ්වන්�ාට 
නුවරඑළි්ේ විතරක වැ්වනවා කියලා හිතපු 
�ැරට්, බීට්රූට් ව්ේ එළවලුත් අප වො 
�ළා. ඒ ව්ේම අපට ොර්ඩ්න එ�ක තිබු්ණ 
නෑ. ්ෙයින එළියට බැස්සම පාර තිබු්ේ. 
ඉඩම ෙත්තම ්පාල් පැළ ්ද�ක, තැඹිලි 
පැළ ්ද�ක, පලතුරු පැළ හිටවලා ඒ මැද්දට 

්වනන බබාලට ්්සල්ලේ 
�රනන ලස්සන ොර්ඩ්න 
එ�කුත් �ැදුවා. ඒ එක�ම 
ලස්සනට පාත්ති �ැදුවා. 
්ොඩක පාත්ති �ැදු්ව රවුේ 
�ැ්ඩ්ට. මමම තමයි ෙල් තියලා 
බදාමවලින බැන්ද්. ඉතින ්සම�ර 
පාත්ති ටි�ක ඇදයි. ්�ා්�ාම�රි 2018, 
2019 ්වද්දි මට ලස්සන ්ෙවත්තක ලැබුණා.”

ඒ හ්ගවතහත දවැන විවිධ පලතුරු වර්ග 

වාහේම එළවලු වර්ගද තිහේ. උගුරැස්ස, 

හලාවි, හේර, විලාේ, කර්ත හකාහලාේබන 

වවැනි අඹ වර්ගත, හදළුේ, හබහහත හෙල්ලි, 

සීනි අහෙෝදා, හකහසල් වර්ගද කිහිපයක 

ඇතුළුව ඇඹිල්ල හා මාදිං ්ගසකද එහි තිහේ.

පහ්තෝල, බේඩකකා, 

වවැටහකාලු හමනම හ්ගෝවා 

ව්ගාහකාට ඇතහත 

හ්ගවතහත හේළි හලසය. රතු 

බේඩකකා, පඳුරු මෑ, වේබටු 

වර්ග, මාලු මිරිස්, අමුමිරිස් හමනම 

හ්ගාරකා ්තකකාලි ඇතුළු ්තකකාලි 

වර්ගද ්ගණොවකි. කිංකුිං, මුකුණුවවැනෙ 

වාහේම හා්තවාරිය, හමාෙරකුඩුේබිය, 

හපාල්පලා වවැනි හද්ත ඒ ව්ගා හ�ෝ්ග අ්තර 

තිහේ.

“ඇත්තටම පනසහල් ගිලනපසට ඕෙ 

කරෙ ඖෂධ පවැළෑටි ටික පවා අහල 

පහල අය අහේ හ්ගවතහ්තන අරහ්ගෙ යෙ 

අවස්්ා තිහයෙවා. ඒ ්ගවැෙ හලාකු සතුටක 

හිහත තියනහන. ඒ වහේම හ්ගදරට ඕෙ 

කරෙ එළවලු, හකාළ පලා ටික අපට අහේ 

හ්ගවතහ්තන ලවැහබෙ එකත හලාකු සතුටක.”

ඒ සතුට අචිනිට වාහේම පවුහල් අයටද 

විහේෂය. අමිල තිහස්රා ඇහේ සවැමියායි. 

ඔහු හපෞද්්ගලික බවැිංකුවක, බවැිංකු 

නිලධාරීවරහයකි. ඔහු හවැකි සෑමවිටම හ්ගවතු 

ව්ගාවට උදව් කරෙවා හමනම හෙෝකකාඩු 

කියනෙටද දකෂ බව අචිනි කියනනීය.

“වොව අතරට ගිය�ම මට ඒ� භාවනාවක 
ව්ේ. මම වොව එක� �තා �රනවා. ‘ආ්න 
සුද්දි ඔයා්ේ ලස්සන’ කිවවම ම�ත්තයා 
කියනවා ‘ඔයා මටයි බබාලා ්දනනටයිත් නැති 
ආදරයක්න ්ේ ෙ�්�ාළට ති්යන්න’ 
කියලා. එයා එ්�ම කියන්න විහිළුවට වුණාට 
්ේ මල් පැළ ව්ේම එළවලු පැළ ඊට ප්රති්චාර 
දකවනවා. පලතුරු ෙස මට වා්ර් අවා්ර් 
කියලා නැතුව අසවනු ්දනවා. මට හි්තන්න 
ඒ මම එයාලට ආද්රන �තා �රන නි්සයි. 
ආද්රන එයාලා ෙැන ්්සායා බලන නි්සයි.”

හත හවැවිරිද ෂවැහොන ආමිනද දයණිය 

වාහේම හ්තහවැවිරිද අහමලියා හවැසල් 

දයණියද අේමාහේ ව්ගාබිමට පුිංචි සනදහේ 

සිටම කවැමතිය. අචිනිට හදවෙ දයණිය ලවැබී 

ඇතහත ඇය ව්ගාවට වඩාත ඇලී ්ගවැලී සිටි 

කාලහේය.

“ඇත්තටම බබා ඉප්දනන ඉනන්�ාට 
බේඩිය උස්සන පැළ හි්ටවවා ව්ේම බබා 
ලැබුණට පස්ස එයාව ්ෙෝ�ාර්ට් එ්ක 
තියලා මම වොව එක� නිතර ෙැවසුණා. චූටි 
දුවත් පස අල්ලනවා, පැළ අතර ෙැව්්සනවා. 
ළම්යක වුණ�ම පස ටි�ක අ්ත් ෙෑ්වනන 
ඕන. ඒවා එක� ෙැව්්සනන ඕන. ඒ ව්ේම 

අප අද එයාට ්දන්න ව්ස වි්ස නැති එළවලු 
පලතුරු. ්ලාකු දුව්ේ ්පාඩි �ා්ල් එ්�ම 
�රනන බැරිවුණා. ඒත් අද අප ්ලාකු දුවට 
කියනවා දැන නිංගි ව්ේම ඔයා �න්නත් 
්�ාඳ ්ද්වල් කියලා.”

අචිනි බිරිඳක මවක වාහේම සිසු 

පරපුරකට හසහෙහේ ඇති ගුරුවරියකි. 

දවැරු දවැරියනහේ ඉහ්ගනුේ කටයුතු වාහේම, 

මෑ්තකදී බතතුළුඔය මහා විදුහලට හ්ගවතු 

ව්ගාබිමක ඇතිකිරීහේ කටයුතුත හේ 

වෙවිට විදුහල්පතිතුමා, ගුරු මේඩලය 

හා එකව ක්රියාතමක හකහරමින පවතී. 

ඒ 2022 වසහර උසස් හපළ සිසුනහේ 

ව්ාපෘතියක හලසිනි. ඊටද අචිනි 

ගුරුතුමිය ඉහළ දායකතවයක 

ලබා හද්.

“ඇත්තටම වොව එක� 
�ටයුතු �රනවා කියන්න හිතට 
�රිම ්සැනසීමක. ඉස්සර මට 
්කනති යන අවස්ා තිබුණා. 
දැන එ්�ම නැ�ැ. ගුරු 

වෘත්තිය තුළත් මම �ාර්යබහුලයි. 
්නාමි්ල් ආර්ථි� අප�සුතා ඇති 

දරුවනට උෙනවනවා. ්ෙදර්දා්ර් 
වැඩ, දරුවන්ේ වැඩ �රනවා. වොවට 

ඕන �රන ්පා්�ාර ටි�, �ෘමි වි�ර්්ෂ� ටි� 
මමම �දාෙනනවා. ඒ �ැම්ද්ටම මට �ාලය 
ති්යනවා.”

ඇය කියනහන සතුටිනි. ඕෙෑකම ඇතෙේ 

ඕෙෑම හදයකට කාලහව්ලාව හවන කර්ග්ත 

හවැකිය. ඒ කාලයට උපරිම වටිොකමක 

හදනහන හකහස්ද යනෙ තීරණය කළ යුතහත 

ෙේ ඔබය.

දීපා ව්සනති එදිරිසිං�

මහත්තයා නම් නනෝක්ාඩු කියනවා
එයාලට මැණි් කියලා ් ්තා ් රද්දී 

ම්ේ 
හි්ත් තිබුණු 

්�ාළ පාට හීනය 
�ලාවත වැලි 
ප්ස දකිද්දිම 
බිඳවැටුණා

පුිංචි 
�ා්ල් 

මම උදැල්ලක 
අල්ලනවටවත් 
අේමා �ැමති 

වු්ේ නෑ

ඒත් 
උත්්සා�ය 

අත�ැරි්ේ නෑ. 
ම�ත්තයට ඇවිටිලි 

�රලා වොවට 
ඉඩමකුත් ෙත්තා

්සැමියා ්ස� දරු 
්ද්දනා ්සමෙ
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එ� පැවැ�ෙව�� 
��ෙ� ආ�යා� 
�සලාන �ක� 
තරඟාව�ෙ� අපට 
�රණා�මකම තරඟය 
වන � ලංකාව සහ ප්රබල 
ඉ��යාව අතර පැව� 
තරඟය�. ආ�යා� 
�සලාන තරඟාව�ෙ� 
අවස� මහා තරඟයට 
���මටන� තරඟෙ� 
ජයග්රහණය ෙද�ලටම 
වැදග� � ���. 
ප��වට පහරෙද�� 
��ෙ� ඉ��යා� �ල�. 
ඒ ෙමාෙහාෙ� 
� ලංකා 
ක�ඩායමට 
අ�ශය 
වැදග�ම 
ක��ල� 
��ණාන� 
ඒ �රා� 
ෙකා�ෙ�ය. 
ඒ කවද� 
ඔ� ලංකාවට 
�සරදය� � 
��ක�වා ෙම�ම දැනට ෙලාකෙ� ��න 
���ටතම ��ක�වාද වන ෙහ��. ෙකෙ� 
ෙහා ෙකා� �ඩා��යට පැ��ම� සමඟම 
නායක ද�� ශානක ක��� ��ම කර�� 
ප�� යැ�මට කැෙඳ�ෙ� ක�ඩායෙ� 
�� ෙකා�කාරම ප�� යව�නාය. ත�පර 
��පය� ඇ�ළත ෙකා�කාරයාෙ� 
අ�� ���� ප��ව 
නැව�ෙ� ෙකා�ෙ� ක��ල 
����� කර��. ��තර 
�චාරක�� පවා එ� 
එම ප�� යැ�ම 
හැ���ෙ� ��� 
ප�� යව�ෙන�ෙ� 
ආගමනය� ෙල��. 
ඔ� ෙකා�කාරයා 
ෙවන ක��� ෙනාව 
��ෂා� ම�ශංක ය. 
දැ� ඔ� එළැෙඹන 
ෙලාක �සලාන � ලංකා 
සං�තයටද ඇ�ළ� කර 
ඇත. එව� ෙමාෙහාතක අප 
��ෂා�ෙ� මව වන ෙ�.�.�ල��ට 
කතා කෙ� ඇෙ� �ක� �රයා ගැන ඇය 
සමඟ කතාබහක ෙයෙද�නටය.

���ම �ය�න අ�මට ෙ� ෙමාෙහාෙ� �තා 
ගැන ෙමාකද �ෙත�ෙ�?

ඇ�තටම ස���. මට �තා ගැන 

�තාග�න බෑ. දවස� ෙදක� ඇ�ෙ� 

එයාෙ� �� ��ෙ�ම ෙවන� �ණා. අ�මා 

��යට ෙ� ෙමාෙහාෙ�න� මට ��ෂා� 

�තා ගැන �ෙය�ෙ� �යාග�න 

බැ� ආඩ�බරය�. ආ�යා 

�සලානෙය� ප�ෙ� එයා අෙ� 

�ක� ක�ඩායමට නැ�වම බැ� 

�ඩකෙය� ෙවලා.

��ෂා� �ය�ෙ� පාස� කාෙ� 
එෙහම ෙමාන වෙ� ද�ෙව�ද?

අ� ඉ�ෙ� �ංගම. ඒක �සා 

එයා පාස� �ෙය� �ංගම 

�ජයබා ජා�ක පාසලට. ඒ 

කාෙ� ග�ෙතා� ��ෂා� 

�ය�ෙ� ඉෙග�ෙ� වැඩ 

�ක ෙහාඳට කරෙගන �ට� 

ළමෙය�. දඟ වැඩ එෙහම� 

ෙනාෙක�වාම ෙනෙව�. ඒ� 

අ�ංසක�. ඉ�සර ප�� ක� 

කරලා �ක� ගහ�නන� යනවා. 

එෙහම ��� ෙගදරට අ�ෙවලා 

වතාව� ෙදක� ෙහාඳටම ��� 

කෑවා.    

අපට �ය�න ��ෂා�ෙ� ප�ෙ� 
��තර එෙහම ෙකාෙහාමද?

��ෂා�ට අ�ය�, ම��� ඉ�නවා. 

එයාලෙ� තා�තා ඉ�සරන� �වර 

ක�මා�තෙ� ෙය�� ෙකෙන�. දැ�න� 

ෙගදරම කඩය� කරෙගන ඉ�නවා.

එතෙකාට ��ෂා�ට �ක�වලට 
ෙයා�ෙව�න බලපෑ ෙමාක� හ� 

ෙ��ව� ��ණද?

එෙහමට �යලා 

ෙ��ව� නෑ. ඒ� 

එයා ෙපා� කාෙ� 

ඉඳ�ම �ක�වලට 

ආස�. ඒ කාෙ� 

ඉඳ�ම ගෙ� ළම� 

එ�ක ක�ඩායම� 

හ�ෙගන �ක� තරඟවලට යනවා. එෙහම 

��� හැම�ම �නලා තම� එ�ෙ�. ෙගදර 

කබ� �රවලා �සලාන �ෙයනවා. මං 

�ත�ෙ� �ක�වලට ��� කැමැ�ත 

�සාම තම� �තා �ක�වලට ෙයා��ෙ�.

එෙහම �ක� ගහ�න �ය �තා ජා�ක 
ක�ඩායමට ෙ�ෙර� �යලා අ�මා �කමට 
හ� ��වද?

ඇ�තටම ��ෙ� නෑ. ෙමාකද ෙමයාෙ� 

පාසෙ� 15� පහළ ෙවනක� �තර� �ක� 

��ෙ�. 19� පහළ ��ෙ� නෑ. දවස� 

හ�බ�ෙතාට ���� �ක� ���ක� 

මං�ල ස� ෙමයාට �යලා ��ණා 

හ�බ�ෙතාට ��යවැව �ඩාංගණෙ� 

ප�� යව�න� ෙතාරාග�න වැඩසටහන� 

�ෙයනවා එ�න �යලා. �තා ඒකට 

�යා. එ� ඒකට ඇ�� ��ෙ� ච��ද 

වා�. ප�ෙ� වා� ස� �තා ෙබා� කරන 

��ය දැකලා එයාෙ� �රකතන අංකය 

ඉ�ලෙගන ෙකාළඹට එ�න ��වා. �තා 

ජා�ක ක�ඩායමට එ�න හැර�� ල�ෂය 

�ෙ� ඒක තම�.

එයා ජා�ක ක�ඩායමට ෙ��ණා �යන 
ආරං�ය ලැ�� දවස අ�මට මතක�ද?

ෙමාකද අමතක. ඒ දවස කව�ව� 

අමතක ෙව�ෙ� නෑ. ඇ�තටම මට 

�තාග�න බැ��ණා. අ�ක ආ�යා 

�සලානය වෙ� තරඟාව�යකට 

කැඳව�� තව� ස�� ��ණා. ෙමාකද 

අ� කව�ව� ��ෙ� නෑ එයා ජා�ක 

ක�ඩායමට �ඩා කර� �යලා. ඒ� 

�තා හ� වාසනාව�ත�.

��ෂා� �ක� ගහනවට එයාෙ� 
තා�තාන� ෙපා�ඩ�ව� කැම� 
�ෙ� නැ�� ෙ�ද?

ඒක ඇ�ත. එයා බෙය� 

��ෙ� �ක� ගැ��ල �සා �තා 

නැ�ෙව� �යලා. ෙමාකද �ක� 

��� සමහර දව�වලට එයා 

ෙගදර නෑ. එතෙකාට ප�� 

ය�ෙ� නෑ. එතැ�� �යාම 

ඉ�ෙකාෙ� වැඩ කර�ෙ� 

නෑ. මට මතක� දවස� 

එයාෙ� තා�තා �තාව ළඟට 

ෙග�නෙගන ඇ�වා �ක� 

ගහ ගහ ��යම හ�ය�ද 

�යලා. එ� �තා ��වා ෙලා� 

�ණාම හ��වට යනවා �යලා. 

දැ�න� එයාෙ� තා�තා 

�තා �සා අපට� වඩා ස�� 

ෙවනවා.

ජා�ක �ක� ක�ඩායමට එනවා �යන එක 
ෙ�� නෑ. �තා ඒ ෙව�ෙව� ෙමානතර� 
කැප��� කළාද?

අ� ස�� �ෙයන ���� ෙනෙව�. 

ඉ�� �තාට �ක� බ� ග�න එෙහම 

අමා�ක� ��ණා. සමහර දව�වලට 

යා�ව�ෙග� ඉ�ලෙගන �ෙ�. හැබැ� 

අ� අ�ට ��ව� ��යට එයාෙ� ගමනට 

උද� කළා. එය� ෙමතැනට එ�න ෙලා� 

කැප��ම� කළා.

�තාෙ� පළවැ� තරඟය බල�� අ�මට 
ෙමාකද ��ෙ�?

ප��ය ආ�යා� �සලාෙ� පළවැ� 

තරඟය �� ඇ�ග��ථානය එ�ක 

තම� �ඩා කෙ�. එයා �� එෙක� ද��� 

�තාග�න බෑ ඉ��. එ�න� �� එක 

ළ�� ෙහල�ෙ� නෑ. �යාග�න බැ� 

ස�ට� තම� ��ෙ�.

එතෙකාට ඉ��යාව එ�ක තරඟෙ�� �තා 
�රා� ෙකා�ෙ� ක��ල ග�නෙකාට අ�මට 
ෙමාකද ��ෙ�?

(�නාෙස��) අ�ෙමා ඒකන�. එ� �තා 

ෙකා�ෙ� �ක� ක� �න ගලව�� අ� ෙ� 

ෙහ�ෙල�න කෑ ගැ�වා. ෙමාකද ෙකා�ෙ� 

ක��ල ග�න එක ෙ�� වැඩ� ෙනෙව�. 

ෙකාෙහා�� හ� ඒ ක��ල ග�ත� 

ෙබාලය� ෙක��ම ක��ෙ� ව�දලා 

ෙකා�ව අ�� කර�න ෙ�� නෑ. ඒ� �තා 

ඒක කළා.

ෙගදර ඇ�� �තා ෙකා�ෙ� ක��ල ගැන 
ෙමාකද ��ෙ�?

එයා ඒ ගැන හ� ස��� ��ෙ�. මං 

දැ�කා �තරම �තා ෙකා�ෙ� ක��ල 

ග�න ��ෙයා එක ෙෆා� එෙක� බලනවා.

එ� තරඟෙය� ප�ෙ� �තා කාටද ම�� 
‘ෙකා� න� ෙ�ම� නෑ බබා’ ��වා �ය�ෙ� 
ඇ�තද?

(�නාෙස��) අ�ෙයා ඒක අෙ� �ක� 

ක�ඩායෙ� ළම� ���වට ��ව 

කතාව�. අර �� ෙප්රාගෑ� එකක�ෙ� ඔය 

කතාව ච�� අසලංක �තා ��ෙ�.

අ�මා ඔෙහාම ��වට එෙහම �ය�න 
ෙකෙන� �තා දැ� ෙහායාෙගන ඇ� ෙ�ද?

ඔය අහ�ෙ� ��ෂා�ට ගෑ� ළමෙය� 

ඉ�නවද �යලෙ�. ඉ�නවා ඉ�නවා.

�තා 
ෙගදර 

ඇ��ල� ෙකා�ෙ� 
ක��ල ග�න ��ෙයා 

එක ෙෆා� එෙක� 
බලනවා මං 

දැ�කා

�තා ෙකා�ෙ� �ක� ක� �න ගලව�� 
අ� ෙ� ෙහ�ෙල�න කෑගැ�වා

��ෂා� ම�ශංකෙ� මව ෙ�.�.�ල��
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ආ�යා �සලාන ජයග්රහණය ��ප�ෙ� 
��ෂා�� ��යා. එ� අවසාන තරඟෙ� පළවැ� 
ප��වාරය අ�මට මතක�ද?

මතක� මතක�. ව��, ෙනා ෙබා� ප�� 

�පය�ම එක�ගට වැ�ණා. එ� එයා �ක� 

බෙය� ��ෙ� ��වා. ෙමාකද එ�චර ෙලා� 

ෙ��ෂක ��ස� ඉ��ෙ� එයා �ට ක�� 

�ඩා කරලා ��ෙ� නෑ. අ�ක ඒක අ��ම 

තරඟයෙ�. මං අහ�� ��වා ඒ �ඩනය� 

��ණා �යලා.

ආ�යා �සලානය ජයග්රහණය කරලා එ�� 
ගෙම�� ��ෂා�ට ෙලා� ප්ර�චාරය� හ��ණා 
ෙ�ද?

අෙ� ඔ�. එයා ආ�යා �සලාෙනට ය�� 

ගෙ� ෙගාඩා� අය ද�ෙන� නෑ. අ�ක එෙහම 

�යාට අ� �ණ� ��ෙ� නෑ ක�ඩායමට �ඩා 

කර� �යලා. හැබැ� එයා ආෙය� ගමට ආෙ� 

�රෙය� ෙවලා. එයාෙ� ඉ�ෙකාෙල� වෙ�ම 

ගෙම� ෙලා� ��ගැ�ම� ලැ�ණා.

තව� �න �පය�� ඇරෙඹන ��ස� ��ස 
ෙලාක �සලාන ක�ඩායමට ��ෂා� ඇ�ළ� 
ෙවලා �ෙයනවා. ඒ ගැන එයා ෙමාකද �ය�ෙ�?

එයා �ක� බෙය� ඉ�ෙ�. ෙමාකද 

ආ�යා� �සලානය ඇ�ණම එ�චර ෙලා� 

තරඟාව�ය� එයා �ඩා කරලා නෑ. හැබැ� 

එයා ෙලා� �සලානය 

ෙව�ෙව� ෙගාඩා� 

මහ�� ෙවනවා.

ෙලාක 
�සලානයට 
�ෙයන 
��නම ගැන 
�තා ෙමානවද 

�ය�ෙ�?

එයා �යනවා 

ආ�යා �සලානය� 

ජයග්රහණය කර� ��� ෙලාක �සලානය� 

ජයග්රහණය කර�න බැ�ෙව�ෙ� නෑ �යලා. 

ෙකාෙහා��හ� ෙලාක �සලානය �නනවා 

�යලා තම� �ය�ෙ�.

අපට ෙපෙනන ��යට අ�ම� ෙහාඳ �ක� 
ෙ���කාව� වෙ�?

ඉ�සරන� මං �ක� තරඟ බල�ෙ� නෑ. 

�ක� ගැන එෙහම ආසාව� ��ෙ� නෑ. 

දැ�න� ලංකාව �ඩා කෙ� නැත� �� එෙ� 

�ක� තරඟය� යනවාන� අ�වා�යෙය�ම 

බලනවා.

දැ� ��ෂා�ෙ� වයස �යද?

�තාට තාම අ��� 22�. ෙහාඳම වයෙ� 

තම� එයාට ක�ඩායමට එ�න ලැ�ෙ�.

ප��ය� ��ෂා� �ෙද� තරඟාව�යකට� 
�ල�ග�තා ෙ�ද?

ඔ� ඔ�. ද�� අ�කා ��ස� ��ස �� 

�ක� තරඟාව�යට �ල�ග�තා. ඒ � ලංකා 

�ද�� ��ය� ��යන 5.6� වෙ� �දලකට 

‘ඩ�බ� �ප� ජය���’ �යන ක�ඩායමට.

��ෂා�ෙ� අ�මා කැම� �තා �ක�ව�� ෙකා� 
වෙ� තැනකට යනවටද?

දවසක ෙලාකෙ� ෙහාඳම ප�� යව�නා 

ෙවනවා ද��න කැම��. මං �තනවා එයා 

එතැනට ය� �යලා.

�ව� එ�.ෙසන�ර�න

�තාට 
තාම අ��� 
22�. ෙහාඳම 

වයෙ� තම� එයාට 
ක�ඩායමට එ�න 

ලැ�ෙ�

දැෙ� ද�ව� ෙව�ෙව� ෙරාෂා� මහානාම භාරය එ�ද�

කා�තාව� ස�බල ගැ��ෙ� වැඩ��ව� ක�ෙවල� 

ජන�ය �ක� ත�ව� 

ෙම�ම මානව �තවා�ෙය� 

ෙලසද �ශාල ���ය� �නා 

��න ෙරාෂා� මහානාම 

මහතා ප��ය� ‘ෙරාෂා� 

මහානාම භාරය’ (Roshan 

Mahanama Trust) �ල 

වශෙය� �ය� කෙ�ය. 

රෙ� අ� වරප්රසාදලා� 

ද�ව�ට යහපත උ�කර�ම 

සඳහා ��ධ පා�ශවය� 

සමඟ එ�ව කට�� කළ 

හැ� ෙ��කාව� ��මාණය 

��ම එම වැඩ��ෙවෙ� 

අර�ණ�. �� භාරය� ෙලස 

�යාප�ං� කර ඇ� ෙමය 

�ල වශෙය� හ��වා�ෙ� 

උ�සවය ‘Spreading Humanity Beyond 

Boundaries’ යන ෙ�මාව යටෙ� ප��ය 

ඔ�ෙතාබ� 04 � ෙකාළඹ� පැවැ���.

ෙමම භාරෙ� ප්රධාන ෙ�මාව වන ‘We 

Promise’ ය�න�. ෙමරට දරව�ෙ� යහපත 

ෙව�ෙව� කැප�මට එය ෙරාෂා� මහානාම 

මහතා ���ම ලබාෙදන ලද ප්ර��ව�. 

ද�ද්රතාවෙය� ෙපෙළන ද�ව�ට ෙහාඳ 

අ�ාපනය�, �ෙරා� ��තය� සහ තම 

අනාගතය කැම� ප�� හැඩග�වා ගැ�මට 

අව�ථාව ලැෙබන �ර��ත ප�සරය� 

���ය �� බව ඔ�ෙ� ��වාසය � ඇත.

“දශක ගණනාව� ��ෙ� ��ධ සමාජ 

�බසාධන සහ �� කට��වල �යැ� 
��න අෙය� ෙලස, ��සරණ� අව� 
��ගලය�, �ෙ�ෂෙය� ද�ව� ෙව�ෙව� 
මෙ� උප�මය ��මට මා ���ෙටක� 
ප�බට ව�ෙ� නැහැ. අද දවෙ� ද�ව� 
ෙහට දවෙ� වැ���ය� ෙම�ම �රවැ�ය� 
බවට ප�ෙවනවා. ඔ�� යහප� ���� 
ස�ත ��ගලය� බවට ප���ම සඳහා 
පාස� අ�ාපනය ඇ�� අෙන�� සාධක 

ස�රා�ම අ�වශය�. ෙ� අ�� ගමන 
ආර�භ කරන ෙමාෙහාෙ�, අපෙ� අනාගත 
පර�පරාවට වඩා� යහප� අනාගතය� 
උ�කර�ම සඳහා මා සමඟ එ�වන ෙම� 
මා �ය�ම ෙදනාට ආරාධනා කර ��නවා.” 
උ�සව සභාව අමත�� ෙරාෂා� මහානාම 

මහතා එෙ� පවසා ��ෙ�ය.

�ාෙමාපා� 

වං�ක මහා �කාෙ� 

� ෙරාහණ සංඝ 

සභාව ම�� ස�ධ�ම 

��� � ම�රතන 

ඉ�දසාරා�ධාන ෙගෟරව 

නාම ස���ය ස�ත 

මාතර �සාෙ� ෙමාරව� 

ෙකාරලෙ� ප්රධාන 

අ�කරණ සංඝ නායක 

පද�ෙය� ��� ලැ� 

ෙද�ය�දර ක�ගල 

�රාණ �හාරා�ප� 

ෙ�වාෙ�ගම 

ම��දසාරා�ධාන 

නා��ය� වහ�ෙ� 

��ගැ�ම සඳහා 

�හාර�ථ �යක 

සභාව ��� පැවැ�� 

උ�සවය� ප��ය 

සැ�තැ�බ� 25 වැ�� � ෙරාහණ සංඝ 

සභාෙ� ෙ��ඨ අ�නායක ඕමාෙ� 

ක�සප ��ය�ෙ� ප්රධාන�වෙය� එම 

�හාර�ථනෙ�� පැවැ���.   

අ�නව නායක පද�ය�� ��� ලැ� 

ම��දසාර නා��ය� ෙද�ය�දර ඉ�ධන 

�ර��හල අසළ �ට කතරගම වාසනා 

හ��යා ප්ර�ඛ අ�ඇ�� ස�ත උඩරට, 

පහතරට, සබරග� න�තන ක�ඩාය� 

ඇ�� න�තනාංග �ස�� ��ත ද�ශ�ය 

ෙපරහර�� �හාර�ථානය ෙවත වැඩම 

කර�හ.

ෙමම �ෙ�ෂ අව�ථාවට ග� කතානායක 

ම��ද යාපා අෙ�ව�ධන, �ට� අමා� 

ල��ම� යාපා අෙ�ව�ධන, ලංකා�ප 

�ව�පෙ� ප්රධාන ක�තෘ �� රණ�ංහ 

මහතා ඇ�� ස�භාව�ය අ��ත� �ස�ද 

සහභා� � ��යහ.

ප්රධාන අ�කරණ සංඝ නායක පද�ෙය�
��� ලැ� ම��දසාර ��ට උපහාර 

‘��ය ධර�’ සමාජ ස�කාරය සමඟ 

එ�ව ක�ෙවල කා�තා ස�� එක��ව 

��� පැවැ�� කා�තා ස�බලගැ��ෙ� 

වැඩසටහන ප��ය� ක�ෙවල� පැවැ���.

මෙනා උපෙ�ශන සහාය ෙනා�ෙ� 

ලබාගැ�මට ත�ණ සංව�ධන සංසදෙ� 

මෙනා උපෙ��කා හ�ස� අමර�ංහ 

මහ��යෙ� මැ�හ��ෙම� වැඩසටහන�ද, 

�වෙ�� සබ� ��පාදනය කරන ආකාරය 

��බඳව රම� මංග�කා මහ��ය ���ද, 

උ�සව අව�ථාවකට ��ණ සහ සා�ය 

සකසාග�නා අ�� ප්ර�ණ �පලාව� 

���� Dreams Salon අ�ප� �ජා� 

�ණව�ධන මහ��ය ���ද, �වෙ�� 

ජලනල කා��ව� ඇ� �වෙහා� එය 

��සකර කර යථා ත��වයට ගැ�මට 

අව� දැ�ම කා�තාව�ට ලබා�ම 

ජලස�පාදන ක�ක� ෙ�වක සංගමෙ� 

සභාප� ජානක �ණ�ංහ  මහතා ���ද, 

පාඨමාලා ��� උපෙ��කා රම� ��පලතා 

අ�ෙකාරල මහ��ය ��� ෙ�� සඳහා 

අ��� ��මාණය කරන ආකාරයද දැ�ව� 

කරන ල�.
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“තාම ��ද..? ගෑ� ළමෙය� ප�ස පැ�තට 
ඉරඑ�ය වැෙටනක� ��ග�න ෙහාඳද?”

�ක� වැ��ර ��ග�� �ට ෙගදර 

උද�යෙග� ෙමෙහම අහග�� නැ� 

ගෑ� ළමෙය� ෙහායාග�න එක ෙනාමළ 

ෙ��� අබ ෙහායන ගාණ�. ෙමාකද 

ෙක�ෙල� �ක� වැ��ර ��ග�න එක මහා 

අපරාදය� �යලාෙ� සමහ� �ත�ෙ�.

ගෑ� ��� �යලා ෙ�දය� නෑ ඕනවට 

වඩා ��ග�න එක ඕනම ෙකෙන�ට 

අ�තකර ෙව�න ��ව�. හැබැ� ඒ ෙනා�� 

ඉ�න එක තරමටම ෙනෙම�.

ෙනා��ද �����ට බලපාන හැ� 

ප��ෂා කර�න ෙලාකය �රාම ��ධ 

ප��ෂණ රා�ය� කරලා �ෙයනවා. 

��යා� �ද්රා ප��ෂණය ෙලාක 

ඉ�හාසෙ� ඒ ��යට කර� අමතක ෙනාවන 

ප��ෂණය�.

ෙදවැ� ෙලාක ��ෙ� අවසාන කාෙ� 

��යා� හ��ව නා� ෙසබ� දහ� ගාණ� 

�රභාරයට ග�තා. �ද අපරාධකාරෙයා 

��යට සැල�ව �සා ��ාගාර �ෙයා 

වෙ� ෙ� අයව එක එක 

ප��ෂණවලට ෙයා�ග�ත�.

1940 � ��ද නැ� කරන 

වා�ව� ෙහායාග�න 

��යා� ෛව� ක�ඩායම� 

සම�ෙවනවා. එක�ගට 

ෙනා�� ඉ�දැ�� ෙමාකද 

ෙව�ෙ� බල�න දව� �හ� 

ෙනා�� ��ෙයා� �දහ� 

කරනවාය �යන ෙපාෙරා��ව 

�ට ෙ� අය අර වා�ව �� 

කාමෙ�කට �රක�ව� 

ප�ෙදෙන� දැ�ම�.

�� දව� ෙදෙ� ෙතෙහ��ව ඇර 

ෙලා� ෙවනස� ෙ� අයෙ� ��ලා නෑ. 

හැබැ� ��වැ� දවස ෙවනෙකාට ඇ� 

යට ක�ෙවලා, ඉ��ලා, සම මළා�ක 

ෙවලා �යනවා. ප�වැ� දවෙස� ඔ��ෙ� 

�සෙක� ��ම��ම වෙ� හැ�ලා. 

හයවැ� දවෙස� ෙ� �රක�ව� උ�ෙ� 

�වර ත�ත්ර �නාශ ෙවනක� කෑෙමාර �ලා 

�ෙයනවා. එ�ෙනකාෙ� ��� �නාශ 

කරග�න� කාග�න� ෙපළ�� �සා 

15 වැ� දවෙ� ඔ��ෙ� �� 

�වෘත කරලා. හැබැ� ඒ 

ෙවනෙකාට� ඔ�� 

අම��ස �ව�පයට 

ප�ව ��� �සා 

��යා� හ��ව 

ඉතාම අමා��කව 

ඔ��ව මරා 

දැ�ව�.

��ද 

ම��සෙය�ෙ� 

බා�ර ෙප�මට� 

කා�ක සහ මාන�ක 

ෙසෟ�ට� ෙකා�චර 

බලපානවද �යලා 

පැහැ�� කර�න ෙ� 

කතාව ප්රමාණව�. ඉ�� 

අ�� ව�ජන ඔ�ෙකාෙටාම 

වඩා භයානක ��ව�ජනය ඔෙ� 

ෙප�මට ත�ජනය� ෙවන හැ� ගැන� අද 

කතාව.

ෙනානව�වා එක�ගට වැඩ කරන ය�ත්ර 

�ත්ර ෙ� ෙලාෙ� ෙකාෙහව� නැහැ. ඒ �සා 

කා��ක ය�ත්රවලට� ඩ�� ට�� එක� 

ෙදනවා. අෙ� ශ�රය� හ�යට ය�ත්රය� 

වෙ�. යකඩව�� හැ�� ය�ත්රවලට� 

�ෙ�කය� නැ�ව වැඩ කර�න බැ� එෙ� 

ෙ�, ම�ව�� හැ�� අ�ට �ෙ�කය� 

අව�� �යන එක අ��ෙව� �ය�න ඕෙ� 

නෑ. ඉ�� ඒ සඳහා තම� අ� �ව ��ද� 

ලබාග�න අව� ෙව�ෙ�.

��ද අ� �ණාම හැෙදන ෙලඩ ඕෙසට 

�ෙයනවා. හැබැ� අ� කතා කර�ෙ� 

��ද ෙප�මට බලපාන ��හ ගැන �තර�. 

��� ��ෙ� �ශාලම අවයවය සම. උ�දෑ 

තම� දහවෙ� ඉඳලා �ස�ජ, ෙත�, ��, 

���, අ�ව, වැ�ස එ�ක ෙපාරබදලා අ�ව 

ආර�ෂා කර�ෙ�. දව� කාෙ� ��ණෙදන 

ඔය අලකලං� �සා අෙ� සෙ� ෛසලවලට 

හා� ෙවනවා. ඒ කාරණාවලට අමතරව 

වය�ගත�ම �සා� අෙ� ච�ම ෛසලවලට 

හා� ෙවනවා.

ෙපා� කාෙ� ‘ඉ�� පා� ම��යා’ 

�යලා කා�� එක� බැ�වා මට මතක�. 

ඒ  කතාෙ� ෙගදර හැෙමාම ��දට �යහම 

���ෙ� බ�වලට පණ එනවා. ආ�න 

ඒ වෙ� තම� ම�ම රා�ෙය� 

ප�ෙ� අෙ� ච�ම ෛසල 

අව�ෙවලා වැඩ කර�න 

පට�ග�නවා. හා��� 

ෛසල ෙරෙපයා� 

කරනවා, පා���යට 

ග�නම බැ� ෛසල 

අ�� කරලා �නවා, 

ෛසල ෙබ� ෙබ� 

තව� ෛසල 

හදනවා. වැඩ 

ෙගාඩ�. හැබැ� 

ඉ�� ඔය ෙවලාවට 

අ� අව�ෙය� 

��ෙයා� ෛසලවලට 

ෙ� �� වැඩ� හ�යට 

කරග�න බැ� ෙවනවා.

රා�ෙ�� ෛසල 

�න�ජනනය හ�යට ��ධ 

ෙනා�ණහම උෙ�ට අෙ� සම මළා�ක 

ෙවනවා. ෙගාඩ� අ�ෙව� ��ග�� දවසක 

ක�ණා�ය� ඉ�සරහට ���ලා සම 

ප��ෂා කෙළා� ඒක පැහැ�� ෙවනවා. 

��ඝකා�නව ෙ� �යාව�ය හ�යට 

��ධෙනා�ම සම �යැෙළ�න වෙ�ම ��� 

ෙ�ඛා, �� ඇ�ෙවලා ඉ�ම��ම වයසට 

ය�න� ෙ�� ෙවනවා.

��ෙද� අෙ� ��ෙ� ��ර නාල 

�ශාලෙවලා සමට ෙහා�� ��රයට 

සපයනවා. ඒ වෙ�ම ��රය හරහා ශ�රෙ� 

�ෂ සහ අ���ත තරලය එෙහම� ඉව� 

කරනවා. හැබැ� හ� ��යට ��ද� 

ලැෙබ�ෙ� නැ�ෙකාට ��ල නාල 

ප්රසාරණයට කාලය ම�ෙවන �සා අර �� 

අ���ත තරලය ඇ� වටා එ�කා� ෙවනවා. 

ඇ� යට බෑ� (Eye Bag) ම�ෙවනවා �යලා 

අ� �ය�ෙ� ඒ ත��වයට. ඒ වෙ�ම ඇ� 

යට ක� ෙව�න බලපා�ෙන� ෙ� කාරණාව.

��ද අ�ෙව�� අෙ� ප්ර�ශ��ය� 

ඉෙ�ටම වෙ� අ� ෙවනවා. එතෙකාට සෙ� 

��ලෑ, ෙපා� කබර, දද, ��ඨ ඇ�ෙව�න 

��ව�. ප්ර�ශ��ය අ� �සා ෙ�වා 

�වෙව�න� ��ඝ කාලය� යනවා.

��ෙද� අෙ� ශ�රෙ� �ෙට්ර� 

ෙහා�ෙමානය ඒ �ය�ෙ� ෙකා��ෙසා� 

ම�ටම අ�ෙවනවා. ෙහාඳ ��ද� 

ලබාග�ෙ� නැ�න� ෙකා��ෙසා� ම�ටම 

වැ�ෙවලා ආත�ය� වැ�ෙවනවා. ආත�ය 

වැ��ම ��ලෑ එ�න ෙ��ව�. අ�ක 

ෙකා��ෙසා� �සා ච�ම ගැට� �ව��ෙ� 

ෙ�ගය� 20%�� අ� ෙවනවා.

��ද අ�කම �සා �ඛෙ� ෙකා� 

�ලා බ�නවා. �සෙක� ��වල�මට 

වෙ�ම ��ෙ� �� �� (Sleep Lines) 

ඇ�ෙව�න� ෙනා��ද ෙ��ෙවනවා.

�ට පැය හත� එක�ගට ��ග�නවා 

න� ඔය අකරතැ�බව�� 

ගැලෙව�න ��ව�. හැබැ� 

�ට පැය හය හත� 

එක�ගට ��ග�න 

එක අද කාෙ� 

ෙගාඩෙදනාට දැ� 

��ෙය� �� කන 

එකට� වඩා 

අමා� වැඩ�. 

ඒ �සා ෙහාඳ 

��ද� ලබාග�න 

වැදග� ෙවන 

ක�� �ක�� 

අ� කතා කර�.

අද 

ෙබාෙහාෙදනාෙ� ��ද 

අ��ෙවලා �ෙය�ෙ� 

ජංගම �රකතන �සා 

�යල� ෛව�ව�� �ය�ෙ�. 

� එක ෙදක ෙවනක� ෙෆා� එක 

ඔබලා උෙ�ට පර�� ෙවලා නැ��න එෙක� 

ශ�රයට ෙසත� ෙව�ෙ� නැහැ. ෙමාකද 

අෙ� සම අ��වැ�යා කට�� පට�ග�ෙ� 

� 12� ප�ෙ� �යලා ��වෙ�. ඒ ෙවලාෙ� 

ගැ�� ��දක ඉ�නන� අ�ම රා� 9/10 

ෙව��ව� ��දට ය�න ඕෙ�.

අ�රට ප්ර�චාරය� ��යට අෙ� 

ෙමාළය ෙමලෙටා�� �යන ෙහා�ෙමානය 

�පදවනවා. අ�ට ��මත ඇ�ෙව�ෙ� ඔය 

ෙහා�ෙමානය �ස�. රා�යට  අ��වැ�යා 

කට�� කර�න ෙ� ෙහා�ෙමානය� සමට 

උද� කරනවා. �රකතනය, �පවා��ය 

නැ�ත� ප�ගණකය �හා බලාෙගන 

ඉ�නවාන� හ�යට ෙමලෙටා�� හැෙද�ෙ� 

නැහැ. ඒ �සා ��දට ය�න �නා� 30කට 

ක�� ඔය �� ෙ�ව� දෑහැට ෙප�න 

�ය�න එපා.

��ග�න ක�� ෙකා� ෙබා�න එපා. 

ෙකා�වල අඩං� කැෙ�� ��ද ප්රමාද 

කරනවා. ඒ වෙ�ම ��දට ය�න ක�� 

�� සහ කාෙබාහ�ෙ�� අ�ක බර ආහාර 

ගැ�ම� ��දට බාධාව�.

දහව� කාෙල� ��ග�න එක� රා� 

කාෙලට �� ෙනාඑ�න ෙ��ව�. දව�ට 

�නා� 20� �තර ��ග�තට කම� නැහැ. 

හැබැ� ඕනවට වඩා ��ග�න  එපා.

�ට ��ග�න �නා� 30කට �තර ක�� 

ෙහාඳ ව�ර ���ව� ෙබා�න. රා�ෙ�� 

ශ�රෙ� ෙතතමනය පව�වාග�න ඒක අ�ට 

උපකා� ෙවනවා. හැබැ� ��ග�න ඔ�න 

ෙම�න �යලා ව�ර ෙබා�න ය�න එපා 

එතෙකාට ෙව�ෙ� ��ග�න එක පැ�තක 

�යලා ෙවා��� එක අ�සට ෙවලා ඉ�න.

��දට ක�� ��ෙ� �ට�� C, A, 

හය�ෙරා�� ඇ�� වෙ� ෙ� අ�ත�ගත 

��පාදන ආෙ�ප කරන එක සෙ� 

අ��වැ�යා කට��වලට පහ�ව�. 

��දට ක�� සමට ෙමා��චර�ස� �� 

ගා�න� අමතක කර�න එපා. ඔය ඕනම 

ෙදය� ඇඳට ය�න �නා� 20කට ක�� 

ගා�න. නැ�ත� ඒවා සමට ෙකෙ�ෙවත� 

ෙකා�ෙටටන� අවෙශාෂණය ෙ��.

�තරම උ� අතට ��ග�න බල�න. 

පැ�ත හැ�ලා නැ�ත� ��� අතට 

��ග�න එක� ඉ�ම�� ��ණ �� 

වැෙට�න ෙ��ව�. ක� එෙහම නැ�ත� 

ර� ෙර�ව�� හැ� ෙකා�ටා උර ෙව�වට 

���, න�ෙලා� ඒවා භා�තා කරන එක� 

සම �� වැ�ම පාලනය කරනවා.

��ද අ�� කරන 

ඉ�ෙසා��යා, 

�ශාදය වෙ� ෙරාග 

�ෙයනවාන� හැ� 

ඉ�ම�� ඒවට 

ප්ර�කාර කර�න. 

��ග�න 

අපහ�� �යලා 

දැෙනනවාන� 

�ෂ�ක  

භාවනාවකට ෙහා 

��මගැ�ෙ� 

අ�ාසයකට 

ෙයා� ෙව�න.

ඔය �� කාරණා �ක 

හ� ��යට ��ප�නවා 

න� රා�ය උ��ණා ��ද 

ඇ� ෙනාඑ�ෙ�... �ය �යා 

ලතැෙව�න ඕෙන නෑ. ල�සන ෙව�න 

මහා ෙලා�වට මහ�� ෙව�න ඕෙන� 

නැහැ.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

��ද ගණ� උ�සනෙකාට
ෛසල� ගණ� උ�සනවා

ෙපා� 
කාෙ� ‘ඉ�� පා� 

ම��යා’ �යලා කා�� 
එක� බැ�වා මට මතක�. ඒ  

කතාෙ� ෙගදර හැෙමාම ��දට 
�යගහම ���ෙ� බ�වලට පණ 

එනවා. ආ�න ඒ වෙ� තම� 
ම�ම රා�ෙය� ප�ෙ� අෙ� 
ච�ම ෛසල අව�ෙවලා වැඩ 

කර�න පට�ග�නවා 

�තරම 
උ� අතට 

��ග�න බල�න. පැ�ත 
හැ�ලා නැ�ත� ��� අතට 

��ග�න එක� ඉ�ම�� ��ණ 
�� වැෙට�න ෙ��ව�. ක� 

එෙහම නැ�ත� ර� ෙර�ව�� 
හැ� ෙකා�ටා උර ෙව�වට ���, 

න�ෙලා� ඒවා භා�තා කරන 
එක� සම �� වැ�ම 

පාලනය කරනවා.



192022 ඔ�ෙතාබ� 12 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 - රච5
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 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 පතතතතතර ර ර ර 
ප්රශ්න පත
ප්රශ්න පත

හතරප්රශ්න පත

හතරප්රශ්න පත

හතරප්රශ්න පත

හතරප්රශ්න පත

හතරකප්රශ්න පත
කප්රශ්න පත
කකප්රශ්න පත
කප්රශ්න පත
ක................................................

ිං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 
පරිසරය ්්්ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ 

ග්රීසි පාග්රීසි පාග්රීසි 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

්බ්න්බ්න
ේලිකාවේලිකාවේලිකාවේලිකාවේලිකාවේලිකාවේලිකාවකකක....................

ට ට 
්හ්න්හ්න්හ්න්හ්න්හ්න්හ්න

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
අලුතිනඅලුතිනඅලුතිනඅලුතිනඅලුතිනඅලුතින
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 ඔක්තෝබර් 12 වන බදාදා

යුද හමුදා ඉතිහාසයට නව පරිච්ඡේදයක 
එක්කරමින්, පසුගියදා එහි ්බෝමබ නිෂ්ක්රිය 
අංශය සඳහා ්සබළියන් පිරිසක බඳවා ගැනිණි. 
ඒ අතර නිලධාරිනියන් ති්ද්නකු හා ්සබළියන් 
පනස්ද්නක සිටිති.

එම ්කණ්ාය්මන් පිරිසක ‘ධරණී’ අපට 
පසුගියදා මුණගැසු්න් වව්නියාව භූඔය පිහිටි 
ක්ෂ්කත්ර ඉංජි්න්රු බළ්කා මූලස්ාන්ේදීය. අදාළ 
පුහුණුව පිළිබඳවත්, ඊට එකවීමට තීරණය ්කළ 
්ේතු පිළිබඳවත් ඔවුන් පැවසූ ්කරුණු ඇසුරින් 
්මම වි්ේෂාංගය සැ්ක්ස.

සියුමැලි දෑතකට ගිනිඅවිය බර වැඩි යැයි 

සිතුවත්, රට රකින ආරක්ෂක මමමෙවරට 

ඇමේ භූමිකාවද මබමෙවිනම වටියි. ඒ 

වටිනාකම් අලුත් කරමින යුද ෙමුදා මෙබළියන 

පසුගියදා තවත් පියවරක ඉදිරියට තැබුමේ යුද 

ෙමුදා මබෝම්බ නිෂ්ක්රිය අංශමේ පළමු කානතා 

කණ්ායම මෙෙ පුහුණුවට එකමවමිනි. 

මාෙ තුනක න්ායික පුහුණවක මමනම මාෙ 

ෙයක ප්ාමයෝගික පුහුණුවක මමම පාඨමාොවට 

ඇතුළත්ය. එම පුහුණුමේ විමේ්ෂත්වය පිළිබඳව 

අප මුලිනම කරුණු විමසුමේ මමම බිම්මබෝම්බ 

නිෂ්ක්රිය පාඨමාොව භාර නිෙධාරී මම්ජර් 

අම්බෙනපිටිය මෙතාමෙනි. 

“ශ්රී ලං්කා යුද හමුදා්ව් සෑම අංශය්කම ව්ේ 
්කාන්තා නිලයන් රාජ්කාරි ්කරනවා. ඒ අනුව 
්කාන්තා නිලයන්්ගන් යුත් බිම්බෝමබ නිෂ්ක්රිය 
අංශය පිහිටුවලා ති්යන්්න් ජාත්යන්තර 
පිළිගැනීම අනුව ්කාන්තාවන්ට සමතැන 
ලබාදීමටයි. ්මම පුහුණව ඉවර ්වද්දී ඔවුන් 
පුද්ගලනාශ්ක ්බෝමබ්ේ ඉඳලා විශාල ප්රමාණ්ේ 
යුද ටැංකි නාශ්ක වැනි ඕනෑම ්බෝමබයක 
ආරකෂා්කාරීව ඉවත් ්කරලා නිෂ්ක්රිය ්කරන්න 
හැකියාව ති්බන ්්ක්නක බවට පත්්වනවා. 
පුහුණු්වන් පසුව ්බා්හෝවිට ්ම අයට රැකියාව 
්කරන්න ලැ්බන්්න් ශ්රී ලං්කා්ව් උතුරු ප්ර්ද්ශ්ේ. 
ඒ ව්ේම ජාත්යන්තරව මානුෂවාදී බිම්බෝමබ 
ඉවත්කිරී්ම ්කාන්තා ්කණ්ායම සඳහා අද ්ලාකු 
ඉල්ලුමක ති්බනවා.” 

මමම මානු්ෂවාදී මබෝම්බ ඉවත්කිරීමම් 

කණ්ායමම් පුහුණු පාඨමාොව වත්මන යුද 

ෙමුදාපති ලුතිනන මජනරල් විකුම් ලියනමේ 

මෙතාමේ අධීක්ෂණය යටමත්, ඉංජිමනරු 

මරජිමම්නතු අධිපති මම්ජර් මජනරාල් 

විජයසුනදර මෙතාමේ මමමෙයවීමමන සිදු 

මකමරනනකි.

යුද විමේ්ෂඥයනට අනුව බිම්මබෝම්බ වළ 

දමන තරම් පෙසුමවන ඒවා ඉවත් කිරීම කළ 

මනාෙැකිය. පසුගිය යුද ෙමමේදී යුද ෙමුදාව 

මමනම එල්.ටී.ටී.ඊ.යද බිම්මබෝම්බ වළ දැමීය. 

යුද ෙමුදාව මබෝම්බ වළ දැමීමම්දී ෙම්මත 

යුද නීතිය අනුව ඒවා නිෂ්කපාදනය කළා 

මේම ඒවා සිතියම්ෙත රටාවක 

අනුව වළ දමනු ෙැබුවත් එල්.

ටී.ටී.ඊ. ෙංවිධානය එමේ 

මනාමේ. ඔවුහු කිසිඳු 

සිතියම්ෙත කිරීමකින 

මතාරව මබෝම්බ වළ 

දැමුෙ. ඔවුන නිෂ්කපාදනය 

කරන මබෝම්බද ෙම්මත 

යුද නීතියට අනුකූෙ ඒවා 

මනාමේ. උදාෙරණයක 

මෙෙ යුද ෙමුදාව භාවිතා 

කරනු ෙබන පුදෙෙනාශක 

මබෝම්බයක අ්ංගු වනමන 

ග්ෑම් 30ක පමණ පුපුරණ ද්රව්ය 

ප්මාණයකි. එම නිො එවැනි 

පිපිරුමකදී සිදුවනමන තුවාෙ ෙබන 

පුදෙෙයා යුදබිමමන ඉවත් කිරීමයි. නමුත් 

එල්.ටී.ටී.ඊ.ය විසින නිෂ්කපාදිත පුදෙෙනාශක 

මබෝම්බවෙට (මජානි බටටන) අ්ංගු කරන 

පුපුරණ ද්රව්ය ප්මාණය ග්ෑම් 100-150ක පමණ 

මේ. එවැනි පිපිරුමකට ෙසුවන පුදෙෙයාමේ 

පාදවෙට බරපතළ මෙෙ තුවාෙ සිදුවන 

අතර ඇතැම්විට පාද මදකම කපා 

ඉවත්කිරීමට සිදුමේ. 

තවද එල්.ටී.ටී.ඊ. 

නිෂ්කපාදිත බිම්මවඩි 

ආරක්ෂාකාරී බවිනද 

අඩුය. එවැනි තත්ත්වයක 

තුළ එම බිම්මවඩි ඉවත් 

කරන පිරිේ විශාෙ 

ජීවිත අවදානමකට 

ෙකමේ. නමුත් මමම 

කාර්යය මකතරම් 

අවදානම් වුවද මෙබළියන 

මමම රාජකාරිය ෙඳො 

ඉදිරිපත් වී ඇත්මත් 

ඉතාමත් උනනදුමවනි. ඉමෙත් 

බොමපාමරාත්තුමවනි. මමමෙෙ 

ඉදිරිපත් වූ නවක බිම්මබෝම්බ ඉවත්කිරීමම් 

කණ්ායමම් මදවන ලුතිනන මධූ්ෂා විතානමේ 

‘ධරණී’ මවත සිය අදෙේ පළ කමේ මමමෙසිනි.

“ම්ේ ගම ්කළුතර මුලටිය්න්. 
දියතලාව යුද හමුදා ඇ්ක්මි්යන් 
පුහුණුව අවසන් ්කරලා 
පසවන ්කාන්තා බළ්කායට 
අනුයුකතව රාජ්කාරි 
්කරද්දි මානුෂීය බිම්වඩි 
ඉවත්කිරී්ම ්කණ්ායම 
සඳහා නිලධාරිනියන් 
බඳවාගන්නවා කියලා 
පණිවි්ය ලැබුණා. 
්දපාරක හිතන්්න් නැතිව 
මම ඉදිරිපත් වුණා. ්හාඳ 
ආත්මවිේවාසයකින් යුතුව 
තමයි පුහුණුව ලබන්්න්. 
ඒ ව්ේම ශ්රී ලං්කා මාතාව 
බිම්වඩිවලින් ්තාර ්කලාපයක 
බවට පත්කිරී්ම භාරදූර ්කාර්යය 
සඳහා එකවීමට අවස්ාව ලැබීම ගැන 
සතුටු ්වනවා.”

පාෙල් අධ්ාපනය ෙබන මබාමොමයක 

යුවතියනමේ බොමපාමරාත්තුව විේවවිද්ාෙයට 

ඇතුළු වී උපාධිධාරිනියක වීමයි. නමුත් 

කානතා මෙබළ බී.ඩී.පී.රත්නමේකරමේ 

බොමපාමරාත්තුව ඊට ොත්පසිනම මවනේය.

“මම 2014දී වාණිජ අංශ්යන් උසස 
්පළ විභාගයට ්පනී සිටියා. 2016දී රුහුණු 
විේවවිද්ාලයට යන්න ්ත්රුණා. ඒ වුණාට මම 
්තෝරාගත්්ත් යුද හමුදා්ව් රැකියාව. ම්ේ 
නංගිලා ්දන්නා ඉ්ගනගන්නවා. එයාලටත් 
උගන්න්ගන ්ම රැකියාව සතු්ටන් ්කර්ගන 
යනවා. ම්ේ පවු්ල් ්කවුරුවත් යුද හමුදාවට 
සමබන්ධ නැහැ. ඒත් ම්ේ අලුත් ්තෝරාගැනීමට 
්කවුරුවත් අ්කමැති වු්ණ නැහැ. මුලදි ්මම 
පුහුණුව ගැන චකිතයක තිබුණත් දැන් එ්හම 
නැහැ.”

ෙංකාමේ වැඩිම රණවිරුවන සිටින 

දිේ්රිකකය වන කුරුණෑෙෙ දම්පිටිමේ පදිංචි 

S.B.N.S. දිල්රුකෂිට ඇත්මත් ෙමුදා පවුල් 

පසුබිමකි.

“ම්ේ මහත්තයා 6 වන විජයබාහු පාබල 
්රජි්මන්තු්ව් රාජ්කාරි ්කරන්්න්. ම්ේ මල්ලි 
යුද හමුදා ්්කාමාන්්්ෝ ්රජි්මන්තු්ව් රාජ්කා රි 

්කරන්්න්. මම 2017 දී යුද හමුදා 05 වන ්කාන්තා 
බළ්කායට එක්වලා රාජ්කාරි ්කරද්දි තමයි ්ම 
පාඨමාලාවට සමබන්ධ වු්ණ. මුලදි ්පාඩි බයක 
තිබුණත් ්හාඳ උප්ද්ශ්ක මණ්ලයක ලැබිලා 
්හාඳ පුහුණුවක ලැබුණා. දැන්නම ඕනෑම 
්බෝමබයක, පුපුරණ ද්රව්යයක ළඟට ගිහින් 
නිෂ්ක්රිය ්කරන්න ආත්මවිේවාසයක ති්යනවා.” 
දිල්රුකෂි කීවාය.

යුද ෙමුදා ෙංඛ්ාමල්ඛන අනුව 2002 වෙමර් 

සිට යුද ෙමුදාමවන පමණක මම් දකවා ඉවත් 

කර ඇති පුදෙෙනාශක බිම්මබෝම්බ ෙංඛ්ාව 

පමණක 123,825කි. මෙසු ආයතනද 84,978ක 

ඉවත් කර ඇත. මම් එක පුදෙෙනාශක 

මබෝම්බයක වටිනාකම රුපියල් 1500-3000 

පමණ වුවද මොයාමෙන ඉවත් කිරීම ෙඳො 

රුපියල් 15,000-30,000 අතර මුදල් වැය 

මවතැයි පැවමේ. ඊට අමතරව මොයාමෙන 

ඇති යුද උපකරණ ෙංඛ්ාව ෙක්ෂ ෙණනකි. 

එමමනම මමම බිම්මවඩිවෙ ආයු 

කාෙය වෙර 10 සිට 20 ඉකමවා ද 

පවතී. මම් මොයාෙත් බිම්මවඩි 

වර්ෙ කිමෙෝමීටර 1,316.5ක 

භූමියකින මොයාමෙන ඇති 

අතර, වාෙනාවට බිම්මවඩි 

ඉවත් කිරීම ෙඳො තවත් 

ඉතිරිව ඇත්මත් වර්ෙ 

කිමෙෝමීටර 15.8ක බිම් 

ප්මාණයක පමණි. 

එම බිම් ප්මාණමේද 

මබෝම්බ ඉවත් 

කිරීමමන පසු ශ්රී ෙංකාව 

බිම්මබෝම්බවලින මතාර 

කොපයක වනු ඇත. ඒ 

ෙඳො මමම කණ්ායමම් උපරිම 

දායකත්වය ෙබාෙත ෙැකිය. ඉනපසු 

ඔවුනට එකෙත් ජාතීනමේ ෙමුදාවට එකව වුව 

රාජකාරි කරනනට බාධාවක මනාමේ. 

සනත් ප්රියන්ත

යුද 
හමුදා 

ඉතිහාස්ේ පළමු 
වරටයි ්බෝමබ 

නිෂ්ක්රිය අංශයට 
්සබළියන් 

බඳවාගත්්ත්

පුද්ගලනාශ්ක 
්බෝමබ්ේ සිට 
සියලු ්බෝමබ 

නිෂ්ක්රිය ්කරන හැටි 
පාඨමාලාවට 

ඇතුළත්

බිම්වෙඩි පුස් කරන්න
යුද හමුදා ්ෙබළි්�ොත් සීරු්වෙන

S.B.N.S. දිල්රුකෂිරජිත අමබලන්පිටිය

ලුතිනන් මධූෂා විතාන්ේ



සෙසෙසෙලතා මැණිසේ චතුමිණී 

සිටි තැෙට එනෙත් සෙර චතුමිණීසේ 

ඇකයට ෙැග සුරතල් සෙමින සිටි 

සිම්ා ඇසේ ළඟට දිවොය. චතුමිණී 

සිොසෙමින සෙසෙසෙලතා මැණිසේ සෙෙ 

්ලා සිටිසේ ෙමනතිනී ො කළ කතාෙ 

නිමො දුරකතෙය ඇකසේ ත්ාසගෙය. 

සෙසෙසෙලතා මැණිසේසේ මුහුසේ 

ඇත්සත් අඳුරකි. සෙෙදා සිොසෙන පිරී 

ඇති ඒ මූසේ සෙෙෙ චතුමිණීට ෙො 

ෙැනුණි. 

“නැන්දම්ම... ඇයි..?”

ඒත් ඊට සෙනෙට ෙැෙැදිලි උත්තරයේ 

ඈ මුෙට ොසවය. කවුරු කවුරුත් 

සිොසෙමින තම තමනසේ ෙැඩ කරගත්තෙ 

ෙැෙසිල්ල අහිමි වී තිබුසේ සෙසෙසෙලතා 

මැණිසේසේ හිතට ෙමණි. සෙෙදාට 

හිසතෙවිට සත්නුකසේ නිෙෙට ගියත් 

ෙැන එය කරනෙටත් සිදුෙ ඇත්සත් සොර 

ෙැඩේ කරෙ ෙරිදසෙනි. චතුමිණී නිො 

තම නිෙෙෙ ඇහිරී ඇති ්ෙ එෙන විසටක 

ඇයට සිසතයි. 

“නැන්දම්මා තමා් ්මාව ්ේනුක අයියමා 
ඉනන ්ේදරට එකකන ගි්ේ නෑ්න...”

ඒ සමාසොසත්ම චතුමිණී කීසව ඇසේ 

හිත ෙැෙසගෙ සේය.

“අ්න ්ැණි්ක 
ඕන ්්දයක 
කරනනම. ඒකනම 
්තක කරනනවේ 
එපමා. ්පමාඩි පුතමා 
්දැනුේ ්මා එකක 
තර්ෙන ඉන්න 
්ැණි්ක ගිහින 
එතන් සැ්�මාන 
එක ඇරියටේ...”

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ කියදදී චතුමිණී 

නිෙඬ සිොෙේ ෙෑොය. සෙසෙසෙලතා 

මැණිසේ ඒ සිොෙ සොදුටුසෙන එහි ෙැඟෙ තිබූ 

උඩඟු ්ෙ ඈ දුටුසව ෙැත.

“අපපච්චි ්ම සති්ය එනවමා කිවව්ද 
්ැණි්ක...?”

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ ඇසුසව සොසොයුරා 

ගැෙයි. නිශ්ශංක රාජෙේ්ෂ, චතුමිණී ඇමති 

නිලනිෙසේ ෙැෙතුසව ඉතා ඉේමනින නිෙෙේ 

මිලයට සගෙ චතුමිණී එහි ෙදිශංචි කරෙ ්ෙ 

කියමිනි. ඒත් ෙැන එය අමතක වූො සේය. 

“අපපච්චි ්ම සති්ය එනන ඕනි කිවවමා 
නැන්දම්ම... එ්ෙට වහිනවලු සැරට්. අම්මා 
කිව්ව ්ම ්දැන කතමා කළමා්.”

“නුවරටේ වහිනන ගියමා් බැඳ්ෙන වහිනවමා... 
ඉසසර ්ං ්ේදර ඉනන කමා්ේ කැ්ති නැේ්ත් 
වැහි කමා්�ට...”

මුහුසේ අඳුර ෙළො එෙර සිොසෙමින 

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ කීොය. ඒ කතාෙ 

දුරට යනෙට සොලැබුසේය. ඒ සෙසෙසෙලතා 

මැණිසේ සොයා සතනෙසකෝන ්ේඩාරසේ 

ඇමති ආරේ්ෂකසයකු එහි එනු සෙනුණ 

නිොය. ඇකසේ උන සිම්ා ෙසෙකට කර 

සෙසෙසෙලතා මැණිසේ ෙැගිට සිටිසේ ඔහු 

එනසන තමන සොයාසගෙ කියා ෙනො නිොය.

“අ්ප සර් ්ැඩමව ්ෙමායනවමා...”

ඇයත් ෙමඟ සිම්ා ෙ දිෙගිසයන චතුමිණීසේ 

හිතට ෙැෙසිල්ලේ ෙැනුසේය. ඒ සත්නුක ෙශී 

කරගනො ගුරුකම ගැෙ මිතුරියත් ෙමඟ තෙත් 

ටිකේ නිෙෙසේ කතා කරගනෙට ෙැකි නිොය. 

සත්නුක ෙසුදා ොප්පුෙට යනෙට ෙැරසුසේ 

ෙැමදාමත් සොයා ඉනෙට ්ැරි නිොය. චතුමිණී 

ොප්පුෙ තුළට ආසොත් ගණන සොසගෙ 

සිටිනෙට සිතා ගත්සත්ය. ඔහු අශංජොෙෙ කැටුෙ 

යනෙට සිතුසව ඇයෙ නිෙසේ තනිෙ ෙමා 

යනෙට ්ැරි නිොමය.

“්ං ඇවිේ ෙදිසසි්ේ ෙරි ඔයමා්ේ ්ේදර 
්ක්නක ඔ්තනට ආ්වමාේ...?”

එහි යනෙට ඈ සිසත් ඇති බිය අශංජො 

කීොය.

“ආ ඒක ්ං ඒ ්ව�මාවට ්ේරෙනනම. 
්කමා්ෙමා්ේ ඔයමාව ්දැක�මා එ්ේ අ්ප ්ේදරින 
්මාතෘකමාවක එනවනම ්ං ආසයි. ඔයමා ෙැන ්ං 
්ේදරට කියනනේ ඕන්න...”

අමමා සෙෝ අප්ෙච්චි ආසොත් කිසිදා ොප්පුෙ 

තුළට සනෙ ්ෙ ඔහු ෙැෙ සිටිසේය. ඒත් 

ෙදිසිසේ ෙරි ආසොත් සෙනෙට උත්තරයේ 

හිසත් ත්ා ගනෙට ඔහු සිතාගත්සත්ය.

“ෙැබැයි ්නෝනමා... චතුමිණී ෙදිසසි්ේ ෙරි 
සමාපපුවට ආ්වමාේ කියන ්ේවේව�ට නම හිත 
රිේ්දවෙනන එපමා.”

විය ෙැකි අෙතුරේ ගැෙ ඔහු අශංජොෙ 

ෙැනුෙත් කසේ ඇසේ මුහුණ පුරා ඉහිරී ගිය 

සකේ ඇඟිල්සලන ඉෙත් කර කෙ අේසේ 

ෙඟෙමිනි.

“අපි ක්ේ එතනින ්වන තැනකට ෙමු්ද...? 
අර ්ං කිව්ව ්ම පමාර පටනෙනන තැන් 

ති්යන ්�මාකු බිේඩින එක ්්ේ යමාළු්වක්ෙේ 
යමාළු්වක්ෙ තමාේ්තක්ේ කිය�මා. ඒ්ක 
්ම ්මා්ස අස්වන කඩ කමා්ර ්්දක තුනක 
ති්යනවමා...”

අශංජො කීසව ඔහුට කියනෙට අො 

ෙැෙසගෙ සිට අමතක වූ සතාරතුරකි.

ඒ ආරශංචිය ඔහුසේ සිත තිබූ තෙත් 

්ලාසොසරාත්තුෙේ අලුත් කසේය. ඒ නිො ඒ 

සතාරතුර ගැෙ ඔහු උෙනදු වුසේය. 

“යමාළුවට කියනන එතනින අස්වන කඩ 
කමා්රයක අපිට ්්දනන කිය�මා. පමාර පැේතට 
පෙලින ඕන කිය�ේ කියනන.”

සත්නුක එෙර හිතුසව ෙත්ෙලා ඇල්සල්සොල 

ගැෙයි. ඔවුන සකාළඹ ආොට ෙසු ෙශංගී ො 

මල්ලී ොෙල් ගිය ෙසු ඇයට නිකම තනිෙ 

නිෙසේ සිටිනෙට සිදුසෙනු ඇත. ඒ නිො 

සොඩිෙට සොත් ොප්පුෙේ ෙමා ෙැඩට 

ළමසයේ සෙනසෙේ ෙමඟ ඇයට දුනසොත් 

ෙමෙරවිට එය ොර්ථක ව්ාොරයේ 

කරගනෙට පුළුෙන සෙනු ඇත. ඒ ෙනදිසයන 

එො සමො යනසෙෝ ස්ාසෙෝසෙසෙකි. 

ෙැඩිපුර ඒ ොසර සිටිනසන විවිධ සෙෞදගලික 

ආයතෙෙල ෙැඩ කරෙ ස්ෝඩිම ළමයි කියා 

කීසව කමල්ය. ඒ කතාෙ ඇත්ත කියා ඔහුටෙ 

සිතුසේ ෙෙෙට ෙැඩ ඇරී එෙ තරුණ 

තරුණියන ඔහුෙ ෙැක ඇති නිොය. එෙන 

ව්ාොරයේ දියුණු කරගතසොත් අොගතසේ 

තමන ෙැතුෙ සෙෝ ඔවුනට ජීෙත්ෙනෙට 

පුළුෙෙ. එතැෙ ව්ාොරයකට සොඳයි 

කියා හිතුසණාත් ෙසුෙ ස�ෝන කඩයෙ එහි 

සගසෙනෙට පුළුෙෙ.

“්ං කියනන්යි හිටි්ේ... අම්�මා එනකම ්ං 
පේ්�ෙමා ඉනනම කිය�මා...”

ොප්පුෙට යනෙට කාරයට ෙැේගාටත් ෙසු 

අශංජො කීසව කමල් සේට්ටුෙ ෙො එෙතුරු ඔහු 

්ලා සිටි සෙලාසවය. 

“ඒ ්්මාක්ද..?”

ඔහු කීසව කේණාඩිසයන කමල් සෙෙ 

්ලාසගෙමය.

“්ං හිනදා ඔයමා්ේ කමා්්රේ ඔයමාට නෑ. පව 
අර සැටියට ්ව�මා ඔයමා නිදාෙනනව්න...”

“ඒ ඔයමා ්ට ඇ්ේ 
නිදාෙනන එනන ්්දන්න 
නැති නිසමා්න...”

සත්නුක එය විහිලුෙේ 

කරසගෙ සිොසුසේය. 

“්ං එපමා කිව්ව නෑ්න. 
්්ේ ්්මාක්ද ඔයමා්ෙ ඇ්ේ 
ඔයමා නිදාෙේත්.”

ඇයෙ ඊට සිොසෙමිනම 

කීොය. ඒ කතාෙ ඔවුනට 

ෙෙතනෙට සිදුවූසේ කමල් 

සේට්ටුෙ ෙො කාරයට 

ෙැමිණි නිොය. කිසිසෙේ 

කතා සොකසළන කාරය තුළ 

වූසේ නිශ්බෙතාෙයකි. 

“අර සැ්�මාන එ්ක ්නෝනමා 
සමාපපුවට ආ ්ව්ේ කිවවමා 

වින්දනටයි ්ටයි ්කමාණ්ඩ කපමාෙනන එනන 
කිය�මා...”

කමල් කීසව සත්නුකට කියනෙට අමතක වූ 

කාරණාෙකි.

“්බේ�ේ කපයි. යනවනම යන්න බ�මා්ෙන...”

සත්නුක කීසව ඔවුන එහි සොයෙ ්ෙ ෙනො 

නිොය.

“අ්න නෑ ්ෙේතයමා... ්ටනම ්කමාණ්ඩ 
කපමාපු පුරුදු බමාබර් ්ෙමාඳයි. ්ං ඒේ ඇහුවමා 
ඇතු්ළ ඉනන බමාබර් කවු්ද කිය�මා. එත්කමාට ඒ 
්නෝනමා හිනමාවුණමා ‘්මව්ය බමාබර්�මා නෑ’ කිය�මා. 
ඒේ ්ං ඇහුවමා එත්කමාට කවු්ද ්කමාණ්ඩ 
කපන්න කිය�මා. �සසන ෙෑනු ළ්්යක කිවවමා. 
අ්න ්නදා...”

“චතුමිණී ්නෝනමා ෙැ් ්ව�මා්ව් සමාපපුවට 
එනව්ද ක්ේ..?”

ඇය ගැෙ අශංජො ඉනො තැෙ ඔහු කතා 

කසේ හිතාමතාය.

“එ්ේ්ේ නෑ. ්දවසට ්්දතුන පමාරක ඇවිේ 
්ේනුක එනවමා කිවව්ද අෙ�මා යනවමා...”

සත්නුක සතනෙසකෝන ඊට උත්තර සෙනෙට 

ගිසේ ෙැත. ඔහුට සිතුසේ ඔහු එහි ගිය ෙසු 

ඇය එෙ ොර ගණෙ ෙැඩිසෙයි කියාය. 

ඔවුන යෙවිට විනෙෙ ෙැමිණ 

ොප්පුෙ විෙෘත කර තිබුසේය. 

ඒත් ෙැසලෝන එක තිබුසේ 

ෙොය. ඒ ගැෙ ෙතුසටන සත්නුක 

සතනෙසකෝන අශංජො අතින 

අල්ලාසගෙම ොප්පුෙ තුළට ගිසේය. 

අශංජොට එතැෙ නුපුරුදු තැෙේ 

සොවීය. ඔහු කැෂියර සමෙය ළඟ 

තිබූ ේටූලය ඇයට ඉඳගනෙට 

ළශංකසේය. ඒත් ඒ ෙතුට ඔවුන ළඟ 

රැඳුසේ ෙැයකට ආෙනෙ කාලයකි. ොප්පුෙ 

තුළට චතුමිණී රාජෙේ්ෂ කඩා ෙැදුණාය. 

ඒ සමාසොසත් ගනුසෙනුකරුෙන කිසිසෙේ 

සොවූසයන ඇයෙ කාටත් සෙනුසේය.

චතුමිණී ෙැෙතුසේ සත්නුක ඉදිරිසේය. ඔහු 

සිටිසේ වීදුරු සමෙයට එපිටිනි. ඇසේ ඇේ 

සත්නුකෙම ඉලේක කරසගෙ සිටි නිො අශංජොෙ 

එේෙරම සොදුටුොය.

“්්දෑ... සමාපපු්ව අයිතිකමාර්යෝ සමාපපුව 
ඇතු්ළදි ්දකින්න අ්දයි... අයි්යෝ ්ේනුක අයියමා. 
්ම ්කමාණ්ඩ ඔක්කමා් වැවි�්න...”

ඒ සමාසොසත්ම හිතට ආ සිතුවිල්ලකට අනුෙ 

එසේ කී චතුමිණී අත දිගුකර ඔහුසේ හිෙසකේ 

ඇල්ලුසව සකේ ගේ කීෙයේ ඇඟිලිෙලට 

ෙසුකර අදිෙ ගමනය.

�බන සතියට
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iqkaor udjla Thg udhsï jQ ksial,xl mßirhl 
msysá jeäysá /ljrK uOHia:dkh

Tnf.a uj $  mshdg iqjmyiq kjd;eka we; 
úY%dñlhska i|yd úfYaIhs' 

ghs,a we;=re hdno kdk ldur WKqj;=r we;=¿ 
ish¿ myiqlï iys;hs'

bÿï ysgqï ;sfí

307 udmqgq., y|mdkaf.dv

011 345 8842 / 071 399 6397 / 070 696 2550
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mqyqKqjlska miqj /lshdjg n|jd .kq ,efí'
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  mqyqKq úfï ld,h ;=< udisl f.ùu re' 20"000$-
  mqyqKq ùfuka miq udisl jegqm re' 25"000$-
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jhi ( wjqreÿ 19 g by<
jD;a;Sh ( kj ksmehqï

fiajd ia:dkh ( fnd/,a," fld<U 08

iS$i flkaÜ mqoa.,sl iud.u 
úuiSï ( 0772852667 $ 0715324562
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wju iqÿiqlï O/L fõ'
jegqma iu. mqyqKqj'
/lshdj ;u m%foaYhgu' ^uEka mj¾ fkdfõ&

0712 564 715
0774 024 155
0742 916 140

0702 725 731
0715 947 191
0703 344 343

ixj¾ê; nexl= wenE¾;=ixj¾ê; nexl= wenE¾;=
Èia;s%lal lsysmhl nexl= fCIa;%fha úúO ;k;=re i`oyd
mj;sk mqrmamdvq whÿïm;a le`ofõ'
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W.ia r;a;rx 
iskak ùug hk rx NdKav  wm wdh;kh

úiska Tn W.ia l< wdh;khg
meñK fírd § fmdfrdkaÿ jQ ñ,gu

ñ,§ .kq ,efí'
Èjhsk mqrd fiajdj"

fndre j,g fkd/jfgkak'

070 155 22 60
mjqu - 180"000$-

wd'ks'wx - 6$2$1$04$15

ysiflia i`oyd fy< fjolñkaysiflia i`oyd fy< fjolñka

flaYuQ,;r,h

.%Ska y¾n,a fy< fjo iud.u
mkd.uqj

fliahdu jydu kj;d"

w¨;ska ysiflia ,ndfok

wjq' 15
;siafia m%;HlaI jQ"

cd;Hka;r iïudk

mjd ,enQ"

076 71 59 731 /  077 55 07 381 (WhatsApp)
077 52 36 867

fy< fjolfï

foaYSh
ksIamdokhls'

fy< fjolfï

foaYSh
ksIamdokhls'

190ml

re'1350/-

SL
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RO
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O

rcfha ,shdmÈxÑ wdh;khls'

fírd§ jeäu ñ,g
ñ,§ .kq ,efí'
lerÜ 20" 18"14" 09' 

Wlia rka NdKav 

074 375 10 20

wêl ;rndrej yd
wêl flÜgqùu
i|yd ffjoH m%;sldr

m%ùk ffjoHjßhlf.ka 
fi;a frday, - fydau.u

0113 031 717 / 0112 748 808 / 070 387 6241

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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සං�කරණය - මෙනාරා ෙ�ම�ලක

ධර� �ම�ය�!
පැ� බ�න� ෙල�� ව�තා �පාෙසට
නව එ�ය� ෙද�� ප�තර කලාවට
හැම ���නම පැ�ෙණන අප බැ�මට
�ව ෙසත පත�ෙන� ‘ධර�’ �මා�ට

ලලනා ගැට� ෙගන �ස�� අපට ෙදන
මම ෙනා��ෙව� ��ෙව� ඔබ �සක ෙවන
‘ධර�’ �ම�ය� බැබෙළන ඉහළ තැන
හ� ආඩ�බර� ඔබ යන ගමන ගැන

ෙගදරම හ�ග�නට රසව� කෑම
ම�ර� ව�නවා ඔෙබ උපෙද� �ම
ෙපා� ෙක�ලක �ණ� පාස� යන තාම
ඔබ �ප වැළඳ ග�ෙන� හැම ස�ෙ�ම

හැම ��ය�ම අප කාට� �� බරණ�
ප�තර ෙලාෙව� ඔබ වැ� උද�ය �රල�
�න �න ලබා ග��� ෙද� �කවරණ�
‘ධර�’ �ම�යට අෙප, ෙත�ව� සරණ�

ෙ�.�.සමා� සමන� ආක�ෂා
9 ෙ��ය
ගා/�ප� බා�කා ��හල
ගා�ල

��අ�මා
�සට උ�� මහ��දඹ
ෙන� මාෙ� ප�ස� �ම
පාර �ය� වැ� ක��ය
�හඬ� ��අ�ෙ�...

දරාග�න �� �� කඳ
ක�ළ �නහෙව� සඟවන
�යා ��න බණ ෙපාත�ය
�ඹ ��අ�ෙ�...

�ෙ� �ෙ� ඉඩ නැ�වට
ෙදතෙ� ෙ� �� ෙනා�ණට
න�ව� ෙනාව ක�ව� � 
මල �කග� අ�ෙ�...

ෙපා� අ�ෙ� ෙමා��යට
�ය සාය� රටා පැ�ර
ඉ�ක�වට �� ෙපාටට 
අත ��කළ අ�ෙ�...

කතා ෙවලා එක දවසක
අ� ෙද�නෙග මහෙගදරට
�ෙන� ෙහා ඇ�� ය�ද 
මෙග ��අ�ෙ�...

��තා �ෙ��ංග
ක�වැ�ෙ�ගම

අකාලෙ� ම�
ඇර�මට පද බ�න දෑස� අහ�ෙබ� හ�ෙවලා ��ණා
ගා�� ම එන ��� �වඳ� පැට� පැට� �තට එ�ණා
සැම�මට ඉඩ �යා හදවත �තලම �� වැ�ෙස ෙත�ණා
නෑ�� ම අර�යා කැ�ල� ආදෙ� �ද�ෙ� ��ණා

�ත �තා �නැෙහ�න ෙවර ෙදන මතක �� මහා ෙගාඩ� ��ණා
ස�� සෑයක වැ�ෙරනා ක�ළ�� අ��ම ��ව ��ණා
ෙපෙනන ෙනාෙපෙනන ඔෙ� ��ව� �ත�වක පැට�ලා ��ණා
��� ෙදන හදවත� අ�යත බවට අවනත ෙවලා ��ණා

�වඳ ෙ��� �ෙ�ත ෙන�ම� අද� මළ�� ම�ෙත නැ�ණා
ෙහ� ෙහ�� පණ ගැ�� ක�යක එ� වැටක ඉ� ක�� ��ණා
එ� වට �� වැ�ස ෙව�වට මහා වැ� ���ම� හැ�ණා
�� ��බර අර�යා මල අකාෙලට පරෙවලා වැ�ණා 

එ�.ෙස�ව��
කැ�බෑව

��� 
අ�සරා�ෙ�
ආලකම�� �ඛරෙය�
ෙසා ��� මැද
ත� � �වැ��ය
ෙනක දන�
�ෙඹ �ව වනා �� ��
කැටප� ප�ෙර�
��� �
��ෙව�ට
හ�නාගත ෙනාහැ� �
�� �තැ��ය
��රංගල �හාරය ෙවත
පහ� ෙන� ද�වා
බලා ��න
���� උවැ�ය
ආදරය ෙක�වාට
ක�� ර�
මහෙමර� තර� �ඹට
�� �තක �ර කෙ�
�මද ��දර සඳව�ය???

එ�. ෙ�.�ෙවා� යා�කා 
න�දෙ�න
ජා�ක �ගණන කා�යාලය
බ�තර��ල

ෙනාපමාව
���කම පණ අ�න
���තම රජ කරන
ෙම���ට
අපායට
ව�� මැන 
ෙමෙ� ���

ෙෂහා� ෙ�ම��
��ග�ව

පා � ��ම
දසමස� �ස දරා
ගත �වන ර� ���
�ෙ�ත ෙවන�� ෙපරා
ද� අට� පණ ෙප�
ම��... 
��ම ෙකා� පා �ද?
ඔෙ� �ව ෙකාතැනකද?
ෙකාෙ�� ෙක�නක�
නැවත අ� හ�ෙ�ද?

�සල ෙ�හය ඔෙ�
සසල කර මෙ� �ත
පාරවා අ��සා
�ය� �� �ය�
රාව ප්ර�රාව �
ආ�මය �රාවට

ලල� ඇ�ගල
වා�යෙපාල

��ෙ� ෙදවඟන 
හඬ�
‘��ෙ� ෙදවඟන’ �ණ� අද
දෑස බැඳ, ෙගන අ�� කග�
මම� අ�මා ෙකෙන�, ��කළ,
�ය�ය� �� ෙදෙන� ෙපර�
ෙපාතක ��ය හදවෙ� බර
තරා�ය පරදව� ���
ක�ව පෙස�� තබා, ෙන� බැ�
ෙර�ප�ය තද ෙනාකර බැ��

�සාෙගාත�යකට ෙප� බැඳ
තා�තා ���� ෙහ��
ෙ�රංජනා ගං දෑල ඉ�ගසනවා 
ඇ�නා මට ෙහ��
‘අ�මාෙග ළඟ ඉ�න ආස�’
�යා �ඹ හ� �රතෙල�
‘තා�ත� අ� එ�ක එනවද’
ඇ�ෙව ඇ� දැ� මට �ය�

ගෘෂාට ජය ලබා � මම
එ� ��ය සපථ ෙක�වා
��යට ඉඩ � අද� මම
තරා�ය ෙකෙල�� ද බැ�වා
දෑස බැ� කඩ�රව��
හදවෙ� ෙන� බැඳ තබ� බැ�වා
මට සමාව� �ය� මෙග ෙපා� �ෙ�,
මම � ෙහාෙර� හැ�වා

��පශා�ත සමරනායක

ඩයනා
�බඳව හස�� �ක�ත � �ව
�� ෙද�ව� ත� ෙ�ම� ��ෙසන
ෙසා�� �ය� ��මඬෙ� නෑ සම
�ෙ�, ඩයනා ෙම� ෙලාව �පතල

ඉ�� ෙකාෙද�වක ��� �ය� �ඹ
හැම හදකම ���ව� �ණා �ඹ
�රංගනාවක අ�� මැ� �ඹ
�ලාන � �ම? �නා ��ම �ඹ

හස�� ���ණ �ඹ �ව මඩෙ�
ක�ලක ෙ�යා ෙලාව නෑ ��ෙ�
��න� � �� සඳ�තලාෙ�
ෙ�මය ෙව�ෙව� ක�ළැ� සැ�ෙ�

ඒ.ඒ.��නා රංජ� �ෙ�රා
�ගහව�ත
අංෙගාඩ

��ල� ම��
උදෙ� පට� දහවල � මැ�යමද
කාලය ෙගව� ���� �� �ළඟ මැද
නගෙ� ගෙ� නැත ෙවනස� මට �බඳ
කාට� ෙසත සලස� කා�ෙ� බලය මැද

ෙරාහල කරා මම ෙ�ෙග� පදවනවා
ස� ෙපාළ �ෙ� ඇ� ��ටය ෙගනයනවා
ම� ම� ගම� �ය ළ��� �ර�නවා
ෙත� නැ� �ට ෙහාඳ ක�ට� මම කනවා

��යම �ෙක� මම කරනා ��යාෙව�
අය කර �ය� මෙග ෙ�වය �ල �ද��
කරදර �ෙය� �තරම වෙග �ල ඇ���
එන ම� සතා අ�න�ෙ� මම �ෙණ�

�� �ය තම� මෙග �වන ෙතා��ල
හ��ය �ළ� මම රඟනා ���ල
වා�ක වැර�ෙණා� මට ෙව� ඇ��ල
දසමය වැර�ෙණා� ෙබ�ලම කැ��ල

�ව� ලංකා
ජ�තර, රණාල

ෙහ����කා මල
ෙහ����කා මල� වාෙ�
�� �ෙයන �ට ��ෙපනා
උ��ර ය� �� �ෙපන �ට
ෙලා�� සැඟ� �යැෙකනා

ඔබ� ඇ� ඒ �ලස නැග�ය
අ�ෙර පමණ� �නැෙහනා
අවැ� ෙනාමැ�ද ෙලාව ද��නට
දහ� ���� �නැෙහනා

සවස ඉපැ�  ��� �ව ළඟ
ස�ට ලබ�� සැනෙසනා
නැ�ද ක�ල� ෙනතට නැ�ෙ�
�ට� අත අත වැ�ෙරනා

�ෙයන �ට මල ෙහ����කා
�� නැෙගන �ට �නැ�ලා
ෙනාහැක ඔබ හට �ය ඇෙද�නට
හඬ� ද�ව� ��ෙවලා

ෙනා��ණ� පර� මල� ය�
අ�ර එන�ට ළංෙවලා
�ෙප� ය� ඔබ ෙලාව ද��නට
ක�ල ෙලාව�� සඟවලා

අෙ�ල ෙම���

ඒ� එක
�නය�... උමා
අ� උ�ෙ� ළං ළංව
�නා�� ත� ෙදකක
වැ�ය ���ෙ� නැ�
�ෙසා�මං �� ෙදකක
කතා න� කෙ�ම නෑ
ඔයා ෙදමළව�... මං �ංහලව�
ඕ� නෑ අ�ව
ෙව� කර� ඒ ‘ෙ�ඛාව’
කතා කළ හැ��, අ�ට
ත� කතා කරන
නම� නැ� හැ��වල භාෂාව
හඳ �ණ� ෙහ�ෙව නෑ
ත� අතර �ඹ
වැඳ� ෙද�යාව

‘ඒ� එක �නය�’
ගැ��ලා ඇහැ�ෙ�
මතක ���� ප�ෙව ඇ�ණාම

“කව�හ� අ� ත� අතෙ� �ණගැෙහ�
ඉඩ� �ෙ��ද?”
ඔ�... අවසාන දවෙස� �ඹ
ඇ�ෙ� එෙහම
ප�ව �රෙවලා, ක�� ��ණාම

�.ෙ�.සමා� ස��ප� ච�ද්රෙ�කර
ෙදවන වසර
ෙකාළඹ ��ව��ාලය



24 2022 ඔ�ෙතාබ� 12 වන බ��

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