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02 2022 ඔ�ෙතාබ� 19 වන බ�� ෙක� කතාව

‘���යා හ�ගැ�මට 

ඔ�ව ම�� කළ ��� 

වැ� කාලක�� ���� 

මෙ� ඔ�වට ඇ�� �ෙ� 

කව�දැ� මා ෙනාද��.’ 

��නා එෙ� සටහ� කෙ� 

�ය �නෙපාෙ�ය.

දැ� ��නාට �ය�ල 

වැර� ෙගා� අවසන  

බව වැට� ඇත. න�� 

කර�නට ෙදය� නැත.

මව අ�� ��නා �යා 

ළඟ �රතලයට හැ�� ත��ය�. ඇය 

ඉ�ල�ෙ� ෙමානවාද ඒ ෙ� ඇෙ� දෑතට 

ලැ��. �යාෙ� �� ෙලාවම �ෙ� ඇය�.

ඇය �වාහක බැ�මක යථා�ථය ��� 

ෙදෙන�� දැක �� ෙ� නැත. ඉ�� 

ඇ�ෙත�ම ඇය ��ෙ� ආදරය ය� තමා 

�තන පතන �ය�ල තමාට ��කර �ම බවය.

�යා ෙතාරා�� මනාලයාෙග� ඇය 

බලාෙපාෙරා�� �ෙ� තම �යාෙ� ග��ණමය.

තමා ඉ�� ඕනෑම ෙදය� ඔ� ෙගනැ�� 

�ය �� බව ඇය ත��ම ��වාස කළාය. ඔ� 

��ර� හ��මට යනවාට ඇය අකමැ� �ෙ� 

ඒ ෙමාෙහාත ඔ� හා ගත��ෙ� දැ� ෙලාභකම 

�සාමය.

වර� ඔ� ෙබා�ව� �යා අතටම අ��ෙ� 

��නාව ෙකාප ග�ව��.

“ඔ�� එෙ� ���� එක�” �යා ඔ� ෙගා� 

�� ෙ� ඔ�� එෙ� ��ෙර� සං�ධානය කළ 

�වාහ සංව�සර උ�සවයකටය.

අහ�ෙබ� ඒ ගැන දැනග� ��නා ඔ�ව 

ම�� ��ෙ� කා�යයට අත ගැ�වාය.

ඔ� හා කතා ෙනාකර ��ෙම�, ඔ� හා යහන 

ෙබ�ගැ�ම ප්ර��ෙ�ප කර�� ඇය අ��ම 

��දනය� ලැ�වාය.

ඔ� සමාව ඉ�ල�� ��� �ගටම ෙනාසලකා 

හැ�යාය. අවසානෙ� ඇය ජය ලැ�වාය. 

ෙහාඳටම ම�� � ඔ� ද�� �සරදය�� 

ෙපෙළ�� ඇය නැවත ඔ� හා හාද �වාය.

අ��� 

3� �රාවට ෙ� 

���ම ව�� වර ����.

ඔ�� එෙ� වැඩ �සා ෙගදර 

එ�න පර�� �ම, �වාහ 

සංව�සර �නය අමතක �ම, 

�වසට ෙගන එ�නට පැව� 

��ලර බ� අමතක �ම වැ� ��ධ 

වැර� අ�පා�වල� ��නා ෙපර ෙලසම ඔ�ව 

ම�� ��ම �ගටම කරෙගන �යාය.

අවසානෙ� ෙනා�� ෙලස �ය�ල ෙවන� � 

���.

ඔ� ඇෙ� උප��නය අමතක කර ���. 

�ව�� ය�නට ෙපර ඔ� ��නාට �බ පැ�ෙ� 

නැත. න�� �වා කාලෙ� ���ෙපාෙත� ඒ 

බව දැක ඔ� ��නාට �බ පැ�ව�, ��නා 

එය ෙනාසලකා 

හැ�යාය.

එ� � ඔ� ��නා අතට �� තෑ� පා�සලය 

��නා ඔ� ඉ��ෙ�ම පෙසකට ��කර දැ�ෙ� 

ෙනාසැල��ම� ෙලසය.

��නා බලා��ෙ� 

ෙවන� ෙම�ම ඔ� 

��� �ගටම සමාව 

ඉ�ලන��ය.

න�� ඔ� ඇය ෙදස 

ෙමාෙහාත� බලා �ට 

කාමරයට ඇ�� �ය.

��නා එ� ෙසාෆාව 

මත ��ග�ෙ� 

ඔ�ට අමනාපය 

ෙප�ව�නටය.

ඔ� ෙවන� ෙම� ෙසාෆාව ෙවත පැ�ණ 

යහනට පැ�ෙණන ෙම� ඇව�� කර� ඇතැ� 

��නා ය���� බලාෙපාෙරා�� �වාය. න�� 

ඔ� පැ��ෙ� නැත.

ප�� ��නා ෙ� සෑ�ෙ� නැත. ෙවන� 

අමනාප � �නවල ෙම� ඔ� ෙදෙදනාටම ෙ� 

සාද� ඇත. එ�ට ඔ� ඉ��ෙ�ම එය ��කළ 

හැ�ය. ��නා එෙ� �තා ��ය� ඔ� ��බඩම 

�ව�� �ට �ෙ�ය.

ස� �පය� ෙග� �ය� ඔ� ��නාෙග� 

සමාව ඉ��ෙ�ව�, �ය යහනට එන ෙම� 

ඇව�� කෙ�ව� නැත. අ�මතරෙ� ඇය ෙදස 

බල�නටව� උන�� �ෙ� නැත.

ෙමවරන� ��නා �ගැ�� ��යාය. න�� 

ඉ�සර � කතා කර�නට� බැ�ය. පරාජය 

භාරගතෙහා� ෙමෙත�ක� ��කළ �ය�ල 

ව�ෙ�ය. ඇය ඉවසාෙගන ��ෙ� ඒ �සාමය.

අවසානෙ� ඔ�ම ඇය ඉ��යට පැ��යාය. 

ය��ත ස��� ��� ගස�� ඇය ඔ� ෙදස 

ෙනාසැල��ම� බැ�ම� ෙහ�වාය.

“��නා, මම අ�� අපා��ම�� එක� ග�තා. 
මම එෙහට යනවා. ඔයා කැම� දවස� ෙමෙහ 
ඉ�න. අ�මලාෙ� ෙගදර �ය� ප්ර�නය� නැහැ. 
ගෙ� යනවාන� එහා ෙගදර උ�� අංක�ට ය�ර 
�ලා ය�න.”

ඔ� පැව�ෙ� එපමණ�.

සමා� ඩය�

ඔ�� එෙ� වැඩ �සා ෙගදර 

සංව�සර �නය අමතක �ම, 

�වසට ෙගන එ�නට පැව� 

��ලර බ� අමතක �ම වැ� ��ධ 

වැර� අ�පා�වල� ��නා ෙපර ෙලසම ඔ�ව 

ම�� ��ම �ගටම කරෙගන �යාය.

ඔ�� 
එෙ� වැඩ �සා 

ෙගදර එ�න පර�� �ම, 
�වාහ සංව�සර �නය අමතක 

�ම, �වසට ෙගන එ�නට පැව� 
��ලර බ� අමතක �ම වැ� ��ධ 

වැර� අ�පා�වල� ��නා ෙපර 
ෙලසම ඔ�ව ම�� ��ම �ගටම 

කරෙගන �යාය. අවසානෙ� 
ෙනා�� ෙලස �ය�ල 

ෙවන� � ���

��� ම�� කර�න යන 
ගෑ��ට ත�� ෙවන හැ�

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/-
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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

පින්තූර පිටු

පුිං
චිත්ර - රච
චිත්ර - රච
චිත්ර - රච5

වසරකිරණ
2022  ඔක්තෝබර් 1 කාණ්ඩය අටවැනි කලාපය   

ශිෂ්යතව මාසික පුවතපත  

සැව�ොම එක්වී

 සුරකිමු ළමො ව�ො�

 අවුරුද

�ො

ට කිවට කිව

 අවුරුද

ශිෂ්යතවයට 

ඉලකක 
ප්රශ්න පතතර 

හතරක......

සිිංහල - ගණිතය 

පරිසරය ්ෙමළ 

ඉිංග්රීසි පා්ඩම් 

ඇතුළු  වි්ශෂාිංග 

රැසක සමඟින්

තෑගි
ලැ්බ්න 

ප්ර්ේලිකාවක....

ක්නට 
ඇ්හ්න 

කවි ගී

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

ශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතවවවවවවවවවවවවවවයට 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 ්්්ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ ෙමළ 

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

ඇතුළු  විඇතුළු  විඇතුළු  විඇතුළු  වි්ශ්ශ්ශ්ශ්ශ්ශෂාෂාෂාෂාෂාෂාෂාිංිංිංිංිංිංිංග ග ග 

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

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

ට ට 
්හ්න්හ්න්හ්න්හ්න

කවි ගීකවි ගී

මිල රු. 

120/-

ඔක්වතෝබර් පළමු�ැනිදා 

ව�ෝක ළමො දිනයයි

ශිෂ්යතවය 
ශලශහසිශයන 

ජයගනන

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

�ො�ො�ොවවේේේේ
රපාසල් සඳහා රපාසල් සඳහා 

අකුරු කරනඅකුරු කරනඅකුරු කරන
අලුතිනඅලුතිනඅලුතිනඅලුතිනඅලුතිනඅලුතිනඅලුතින
පාසලපාසලපාසලපාසල

�ල �. 

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

ශිෂ්යතශිෂ්යත
ශලශහශලශහශලශහශලශහ

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

ඔකවතෝබර්
කලො�යන් දැන්



032022 ඔ�ෙතාබ� 19 වන බ��

ප��ය� ��ෙස� සං�ධානය ��� 
��� කළ �ෙ�දනයක සඳහ� �ෙ�, ද�� 
ආ�යාෙ� ද�� ම�දෙපාෂණෙය� ෙපෙළන 
රටව� අතර ෙදවන තැන � ලංකාවට ��ව 
ඇ� බව�.

ෙපා��� ආහාරෙ�ල� ෙනාලැ�ම, 
ආහාර �ල� ගැ�මට ඇ� ෙනාහැ�යාව, 
ආහාරෙ�� මගහැ�ම ආ� ක�� ඊට බලපා 
ඇ� බව එම වා�තාෙ� සඳහ� ��.

ෙකෙ� න�� ෙසෟ� අමා�ංශය අ�ළ 
වා�තා ප්ර��ෙ�ප කෙ�ය. ඒ අ�ව ඉ�� 
සැ�තැ�බ� 15 වන� �ට ඔ�ෙතාබ� 15 
අතර කාලය �ෙ�ෂ ෙපාෂණ මාසය ෙලස 
න�ෙකාට �ව�ෙ� �ය� ද�ව�ෙ� බර 
�රාබැ�ෙ� වැඩසටහන� �යාවට නැං��. 
ඒ රජෙ� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��ෙ� 
සහභා��වෙය�. එ�� අනාවරණය � 
වැදග� කාරණා ��බඳව රජෙ� ප�� 
ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��ෙ� සංගමෙ� 
සභාප�� ෙ��කා ෙකා��ව�� මහ��ය 
දැ�� ක�� ඇ��� ෙමම ��ය සැකෙ�.

“ඉ�� ෙපාෂණ 
මාසය �ළ ද�ව�ෙ� 
හා ග��� 
ම�ව��ෙ� ෙපාෂණ 
ත��වය ඉහළ 
නැං�ෙ� වැඩසටහ� 
��පය� ෙසෟ� 
අමා�ංශෙ� 
��ක�වෙය� �යාවට 
නැං�ණා. ඒ අතෙ� 
මාසය� ඇ�ළත 
MOH කා�යාල හරහා 
දැ�ව� කරලා ලංකාෙ� 
ඉ�න වයස අ��� 
පහට අ� සෑම ද�ෙව�ෙගම බර සටහ� 
කරගැ�ම ��කළා. ඒ බර සටහ�වලට අ�ව 
අපට ���ෂණය �� කාරණා ��පය� 
�ෙයනවා. එ�� ��කවම ද�ව�ෙ� 
ෙලා� බර අ��ම� ද��න ලැෙබ�ෙ� 
නැහැ. අතෙලා�ස� ද�ව�ෙ� �� බර 
අ��ම� �ෙයනවා. ඊට ෙ�� �මසලා බල�� 
දැකග�න ලැ�� කාරණාව� තම� ය� ය� 
අස�ප ස�ත ද�ව�ෙ� �� බර අ��ම� 
�ෙයනවා �යන කාරණය. එෙහම නැ�ව 
ලංකාෙ� ද�ව�ෙ� ම�දෙපාෂණ ත��වය� 
අ�ට ද��න ලැෙබ�ෙ� නැහැ.”

එෙ�න� ෙලාක ද�ත සටහ� අතෙ� 

කතාබහ කරන ෙ� �යන ම�දෙපාෂණ 

ත��වය �ම�ද? ම�දෙපාෂණය 

ද�ව�ට වාෙ�ම රෙ� වැ���ය� ෙවතද 

එකෙලස බලපා�න�. �ෙ�ෂෙය�ම 

ආ��ක ද�ද්රතාවය� පව�න රටවල 

ද�නට ලැෙබ�ෙ� එව� ප��ම� න�� 

ආහාර අ�කම �සා අ� පා කෘශ � බඩ 

මහත ද�ව� අප ද��ෙ� නැත.

ම�දෙපාෂණය ය�ෙන� ෙ��ම 

ගතෙහා� අ��ම� හා ප්රමාණා�මක 

ෙනාවන ආහාර රටාව� ෙ��ෙව� 

ඇ�වන ත��වය �ග්රහ කර�නට ෛව� 

��ා�මකව ෙයෙදන ෙය�ම�. ඒ ගැනද 

ෙකා��ව�� මහ��ය පැහැ�� කළාය. 

“ද�ෙව�ෙ� ශ�ර ව�ධනයට අව� 
ෙපාෂක ව�ග කා�ඩ ෙදකකට අය�. ඒ 
මහා ෙපාෂක හා ��ද්ර ෙපාෂක ෙල���. 
මහා ෙපාෂක යටතට කාෙබාහ�ෙ��, ��ඩ 
වෙ�ම ෙප්රා�� අය�. ��ද්ර ෙපාෂක �ය�ෙ� 
�ට�� හා ඛ�ජ ලවණ�. ෙමම ෙපාෂණ 
ෙකාට� ශ�රයට ��ප�� ෙනාලැ�ෙණා� 
එම ��ගලයා �ළ ම�දෙපාෂණෙ� ල�ෂණ 
ද��න ලැෙබනවා.

අද ග�තම අෙ� අ�මලා තා�තලට 
දැවැ�ත ආ��ක ගැට� පව�න බව ඇ�ත. 
ඒ� ෙකාෙහාමහ� තම�ෙ� ද�වට පා� 
ෙප�ත�, අල බතල කෑ�ල� හ� ත�බලා 
ක�න ෙද�න ෙදමා�ය� කට�� කරනවා. 
එ�� රෙ� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා�� 
හැ�යට අ� ෙදමා�ය�ව දැ�ව� කර�ෙ� 
ආහාරෙ�ල ෙපා���ව සක� කරග�නා 
ආකාරය ගැන�. ඒ වෙ�ම ප��ය කාලෙ� 
ය� �ඟය� ��ණ� ග��� ම�ව��ට 
ලබාෙදන යකඩ ෙප� හා �ට�� ව�ග සායන 
ම�� නැවත ලබා�ම අරඹලා �ෙයනවා. 
ව�කරය �ළ එම ක�� ගැන අවධානය අ� 
�ණ� ෙමම ෙසෟ� උපෙද� අෙන�� ප්රෙ�ශ 
�ළ ෙබාෙහා�රට �යා�මක ෙවනවා.”

යාපනය හා ව�කරය ග��� බ�තරය� 

ජනතාව ද�ළ ස�භවය� ස�ත ජනතාව� 

�වද යාපනෙ� ෙසෟ��� ආහාර රටාව 

ව�කරෙ� ද��නට නැත. එන� යාපනෙ� 

ආහාර ��ධ�වය 

ව�කරයට ඈතය. 

ඔ��ෙ� ප්රධාන 

ආහාරය ෙරා�ය. ඒ 

ෙරා�ය ෙහා ෙවන� 

�� කෑම�� ව�කෙ� 

ද�ව�ෙ� ෙහා ගැ�� 

අ�මලාෙ� ෙපාෂණ 

අව�තා �ෙක�ෙ� 

නැත.

“ව�කෙ� ජනතාව හැඩගැ�ලා ඉ�ෙ� 

�� ආහාරවලට. ඔ��ෙ� ��යාව එ�ක, 

කා�යබ�ලකම එ�ක ඔ�� ��ඝකා�නව 

��� � රටාව එය�. 

ඒ� ����� එ�ක 

ෙරා�ය� කාලා එෙහම 

නැ�න� ෙතාෙ� එ�ක 

සා�බා� ෙහා�ද�, 

ස�ෙබාල �ක� කාලා 

අව� ෙපාෂණය 

ලබාග�න හැ�යාව� 

නැහැ. ආහාර ��ධ�වය 

ෙම�� වැදග� 

වෙ�ම ඒ ආහාරෙ� 

ෙපාෂණ සංඝටක 

ප්රමාණය� වැදග�. 

එෙහම ෙනා�ෙණා� 

ර�ත�නතාවය ඇ��ම 

වළ�ව�න බැහැ. 

�ෙ�ෂෙය�ම ස�ව 

ආහාර, �� ආහාර, 

ර�ල �ලෙ� ධා� 

ව�ග ඒ ආහාරෙ�ලට 

එක� �ය ���. ව�කර 

ද�ව�ව සායනයට 

�ෙගන එ��� ෙගාඩ� 

�රට එ�ක එ�ෙ� ආ�� 

ෙහා �යා�. එතැන� 

ලබාෙදන උපෙද� 

හ�යාකාරව ��පැ�ම� නැහැ. ආ�� 

�යා ෙගදර ��� ඒ ගැන අ�මා තා�තට 

��ව�, ඔ��ෙ� ��යාෙ� �වභාවය 

එ�ක ද�වෙග ආහාරෙ�ෙ� �ණා�මක 

බව ගැන �ත�න ඔ��ට කාලය� නැහැ. 

ෙ� අ�ව ව�කරයට 

ආෙ��ක ආහාර 

රටාව එ�ක ද�ව�ෙ� 

බර ප්රමාණෙ� ය� 

අ�ව� මෑතක� 

ෙප��� කරනවා. 

අෙන�� ප්රෙ�ශවල 

ඒ ත��වය ද��න 

ෙනාලැෙබ�ෙ� ෙකා� 

ෙග�ය�, ව�ෙ� 

�ෙයන ෙකාළපලා 

�ක�, ව�ෙ� හැෙදන 

පල�ර� හ� ආහාරයට 

ලබාෙද�න ෙකෙ� ෙහා 

එම ෙදමා�ය� උ��ක 

වන �ස�.”

අද රෙ� ඇ�� ඇ� 

ආ��ක අ��ද ෙම� 

අ��ද �යය� මැද 

�වද ඉ��යට යාමට 

ඉෙග�මට ෙමරට 

ද� පර�රට ��ෙ�. 

පාස� ද�ව� උදෑසන 

���� අතර�ර 

ෙහා ප�� කාරමය 

�ළ �ලා�තය � 

ඇදවැ�ෙ� ත��වය� වැ�� ඇ� බවටද 

ප��ය� අස�නට ලැ��.

“ඇ�තටම අෙ� පාස� කාලය ග�ත� 
උදෑසන ���ම අතර�ර ළමෙය� 
ෙද�ෙන� �ලා�තය දැ�ම සාමා� 

ෙදය�. ඕනම පාසලකට ඒ අ�දැ�ම 
�ෙබනවා. ෙකාෙහාම න�� ඒ �යන 
කාරණෙ� වැ��ම� ඇ�න� ඒ ගැන �� 

ආකාරෙය� ද�ෙ� �� මහ�ම මහ���. 
එෙහම ත��වය� �ෙයනවාන� ඒ ගැන� 
ක�� ෙසායා බලා අව� �යවර ගැ�ම 
වැදග� ෙවනවා.

ඒ වෙ�ම ෙග�� ෙපාෂණ මාසය �ළ 

ප�� ෙසෟ� ෙ�වා �ලධා��යෙ� 

කා�ය අතර ෙපාෂණය �ෙකන ප�� 

��ංගා �ට�, ෙගා�ෙකාළ �ට� 

හ�ග�න හැ� ඇ��ව ��ධ 

ආහාර ව�ග සක� කරග�නා හැ� 

ප්රාෙයා�ක වැඩ�� ඇ��� �යා 

��නා.

ෙ� �ය�ල කර�ෙ� ම�දෙපාෂණය 
�යන භයානක ත��වයට ෙනායා 

ද�ව� ආර�ෂා කරග�න�. අ� ද�නවා 
ප��ය කාෙ� ෙත� ෙපා��වල ���� 

මැ�ලා වැ�ණා. ඒ� කෑම නැ�ව කාටව� ඒ 
ඉරණම අ��ෙ� නැහැ. ෙකාළපලා �ක�, 
ෙකා� ෙග�ය� ත�බලා හ� කාලා ද�ෙවා 
�ව� කරව�න තර� අෙ� ෙදමා�ය� 
උ�සාහව� වන�� එව� අවාසනාව�ත 
ත��වය� ඇ�ව�ෙ�� නැහැ.”

ඇය ෙප�වා ��ෙ� ෙමෙත� 

ම�දෙපාෂණෙ� ෙසවනැ�ල ද�ව� මතට 

ෙනාවැ�ණ�, ෙදමා�ය�ෙ� ෙපාකැ��වට 

වැෙටන බර අ�ව අනාගතෙ� එය 

ෙවන��මට ඉඩ ඇ� බව�. එෙ� 

ෙනාව�නට බලධා�� අතද �ශාල කා�ය 

ෙකාටස� ඇ�බව මත� කළ ��ය.

�පා වස�� එ���ංහ 

ෙක�ද ක�ද කරන අය කතා හැ�වට 
රෙ� ම�දෙපාෂණය� නෑ 

ව�කරෙ� ද�ව�ෙ� 
�� බර අ��ම� 
�ෙයනවා. ඒකට 
ෙ��ව ඔ��ෙ� 
ආහාර රටාෙ� 

ෙවනස�

ෙමෙත� 
ම�දෙපාෂණෙ� 

ෙසවනැ�ල ද�ව� 
මතට ෙනාවැ�ණ�, 

ෙදමා�ය�ෙ� 
ෙපාකැ��වට වැෙටන 
බර අ�ව අනාගතෙ� 

එය ෙවන��මට 
ඉඩ ඇත. එෙ� 

ෙනාව�නට බලධා�� 
අතද �ශාල කා�ය 
ෙකාටස� ඇ�බව 
මත� කළ ��ය

රජෙ� ප�� ෙසෟ� ෙ�වා 
�ලධා��ෙ�
සංගමෙ� සභාප��
ෙ��කා ෙකා��ව��
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“ෙමානවා කළ� හ�බ��ෙග� ෙහාඳ� 
නැහැ. හැමෙ�ටම අ�මා... අ�මා... අ�මා. 
අපරාෙද මාව බැ�ෙ�. අ�මා එ�කම ඉ�න � 
��ෙ�.”

ෙ�ක මෙ� ���ය� මා� 

එ�ක ��ව කතාව�. ඇෙ� 

සැ�ය� මෙ� �තවෙත�. 

අ��� �න හතරක ෙප� 

ඇ�ර�� ප�ෙස ඔ�� 

මෑතක� �වාහ �ණා. මම 

ඒ �වාහ මංග�යට පවා 

සහභා� �ණා. කසාෙද� 

ප�ෙ� ෙද�නා සැ�යෙ� 

මව� එ�ක ඔ�ෙ� 

මහෙගදර නතර �ණා. ඇය 

මා� එ�ක ඇෙ� ගැට�ව 

ගැන ��ෙ�  මෙග� ය� 

���ර� බලාෙපාෙරා��ෙව� �සා මම� 

ප්ර�ෙ� ගැන තව �ක� හාර��සලා ඇ�වා.

ෙබාෙහාම මෑතක� �� ���ම� ගැන 

ඇය එතෙකාට �ය�න ග�තා. “��අල 
මා�ව� ක�න ආස� �යලා එයා ළඟක� 
��වා. ��අල �ය�ෙ� හැමතැනම 
ෙහාය�න ��ව� ෙදය�යෑ. ඒ �ණාට 
මම ෙබාෙහාම අමා�ෙව� ��අල �ක� 
ෙහායාෙගන ���� එෙක� ෙර��ය� 
බලාෙගන එයාට හදලා ��නා.”

“ඉ�� එයාට ස�� ��ෙ� නැ�ද?”

“ඒක කාලා ෙමාක�ද ද�නවද ��ෙ�? 
ඒ කාෙ� එයාෙ� අ�මා හදනව� ��අල 
�ාංජනය�. ඒක ගෑ�� තැන බ� ක�න 
��ව��. මම හැ�ව ෙහා�ද ගැන �කමට 
කතා කෙ�  නෑ.”

නැ�ද�මා �සා ප�� ප්ර�න ඇ�ෙවනව� 

�යල� ඇය ��ෙ�. හැබැ� ඇෙ� 

නැ�ද�මා �තාට වෙ�ම ඇයට�  ෙහා�� 

සලකන බව ඇෙ� කතාව��ම පැහැ�� 

�ණා. ඉ�� ප්ර�ෙ� ��ෙ� නැ�ද�මෙ� 

ෙනෙම�, සැ�යා ��ඳව අගය ෙනාකර� 

එක. �තව�යෙ� ඉ��ම �සා එ� මම 

ඔ�ට� කතා කළා.

“අ��� ෙදෙ�� තා�තා නැ��� දවෙ� 
ඉඳලා අ�මා තම� මාව ත�යම හ�ග�ෙ�. 
අ�ක මෙ� අ�මා හා� ෙ�ෂ�� ෙකෙන�. 
මම ��ෙ� නැහැ එයා මෙ� අ�මා ගැන 
ඔෙහාම �ය� �යලා.”

�ල� ඔ� �ක� ආෙ�ග�� �ණා. හැබැ� 

ෙබාෙහාම අමා�ෙව�, ආශාෙව� ඔ� 

ෙව�ෙව� හදල ��� ෙ� අගය ෙනාකර 

අ�මා �ං� කාෙ� �� ෙ� අගය කර�න 

�යහම ඕනම ෙකෙන�ෙ� �� ��ම� 

ඇ�ෙව�න ��ව�ෙ� �යන එක මම ඔ�ට 

පැහැ�� කළා. ප�ෙ� ෙ� සැ�යා ඔ�ෙ� 

වරද �වැර� කරෙගන ��ණා.

ෙකෙන�ව අගය කරනවා �ය�ෙ� 

ඔ�ෙ�/ඇයෙ� ෙහාඳ ෙදය� 

නැ�ත� ෙවන ෙකෙන� ෙව�ෙව� 

කරන ෙදයකට ව�නාකම� ෙදනවා 

�යන එකට�. ෙ� ෙලාෙ� �ං�ම 

ද�වෙ� ඉඳ� හැමෙකෙන�ම 

ඔය �යන අගය, ව�නාකම 

බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා. මතකද 

න�� �ශාල ජාතකය? “ඇදප� 

�� හරෙකා කර�ෙ� ඇදප�” 

��වහම කර�ෙ� ඇද� නැ� 

න�� ගවයා “මෙ� ෙහාඳ ර�තරං 

�තා, ගැ� �යය� අ��න ��ව� 

ද�ෂයා” ��වහම ෙ��ෙය�ම 

ගැ� �ය� ඇ��. ෙකෙන� 

ෙ���� එකට �ණ� තම�ෙ� 

ඡායා�පය� ��ෙ� ඒකට ලැෙබන ෙහාඳ 

ප්ර�චාර බල�න �ස� නරක ෙ� අහ�න 

ෙනෙ�ෙ�. නරක ප්ර�චාරවලට �����ෙ� 

�� �ෙදනවා.

“���� පා�වලට වඩා අගය ���වලට 
වැ� �ස��න�� ෙපෙළනවා” �යලා 

ෙතෙ�සා ම���ය �යලා �ෙයනවා. 

ඇ�ත. ප�� අ�� ෙව�න �තර� ෙනෙම� 

ෙබාෙහාෙදනා ��යා හැරය�න� �� 

ඇග�ම� ෙනාලැ�ම �යන ෙ� ෙ��ෙවන 

බව ස��ෂණව�� ෙහ�ෙවලා �ෙයනවා.

අගය ��ම �යන ෙ� පරාව�තනය 

ෙවනවා �යල� අ� කතාවට �ය�ෙ�. 

අ� �තරම අ�� අයව අගය කරනවාන� 

ඒ අය� අ�ව අගය කරනවා. නැ�ව 

ෙකා�ෙවෙල� ෙවන ෙකෙන�ෙ� වැර� 

අ�පා�ම ෙප�වන ෙකෙන� න� ඒ වෙ� 

ෙකෙන�ට ෙහාඳ� �ය�න� ක�ද කැම� 

ෙව�ෙ�?

�තරම  ස��� ඉ�න, �ෙ� ප්ර�න 

ගැට� අ� ෙකෙන�ට තව ෙකෙන�ව අගය 

කර�න ෙ���. �තෙරාම ප�තැ� තැ� 

ඉ�න 

ෙකෙන�ට ප්රාෙයා�කව තව� ෙකෙන�ව 

අගය කර�න, ෙකෙන�ෙ� ෙහාඳ� ද��න 

අමා�� �යන එක� �ය�න ඕෙ�.

ඊළඟට වැදග�ම ෙ� එක එක ��ගලයා 

අගය ��� ලබ�න කැම� �� එ�ෙනකාට 

ෙවන� ෙවනවා. ෙ� ගැන ෙගාඩ� අය 

දැ�ව� නැහැ. ෙවන ෙකෙන� කරන 

ඇග�ම� අහලා ස�� ෙවන අය ඉ�නවා. 

තව සමහ� ඉ�නවා ම� ෙපා�ර�, �ං� 

කා�� එක�, තෑ�ග� වෙ� ෙ� අගය 

��ම� ��යට බාරග�න කැම�. ඊගාවට 

තව ��ස� ඉ�නවා අතට අත ෙදනවට, �ප 

වැළඳග�නවාට නැ�ත� �ටට ත��ව� 

�නවට කැම��. මෙනා��ාෙව� අ� 

එ�වට �ය�ෙ� හ�� අගය��� �යලා. 

සාමා�ෙය� ෙකෙන�ව �ක කාලය� 

ආශ්රය කරනෙකාට එයා ෙමාන වෙ�ද �යලා 

ෙ�ෙරනවෙ�. ඔ�/ඇය අගය කරනවට 

කැම� ��ය ෙ��� අර� ඒ ��යට අගය 

කර�න. අ�ක ෙකෙන� මහ�� ෙවලා 

උද�ව� කළාම �ක�ම �ක�  “����” 

�යලා ෙ�� ෙවන එක හ� ම�. එෙහම 

ෙවලාවට අ�� ෙකනා ඔයාට කර� උද�ව 

�සා ෙකා�චර පහ�ව� �ණාද �යන 

එක �යලා ‘���’ 

කර�න. 

ඊගාව ෙ� තම� 

අගය කරන එක ඒ 

ෙකනාෙ� �ණට 

කර�න. එයා ෙහාඳ�, 

ද�ෂ� �යලා එයාෙ� 

�ණට ෙනා�යා �ට 

තැ�වල �යන එක 

�ව�ෙවන කාෙ� 

��ෙහ�ෙ� ෙහාඳ 

ෙනා�යා මැ�ණට 

ප�ෙ�  �ණකථනය 

කරන ගාන�.

අගය ��� ලබ�න 

කැම� �ණාට තව 

ෙකෙන�ව අගය 

කර�න ෙගාඩ� 

���� වැ�ය කැම� 

නැහැ. වැ��ද� 

දැ�කම ඇෙරන 

කටව� ෙහාඳ� 

දැ�කම ඇෙරනවා 

හ� අ��.

��ඳ හදන 

ෙහා�දට �� වැ� 

�ෙණා� නැ�ත� 

ෙ� එකට �� වැ� 

�ෙණා� ඒක �ය�න 

ඉ�සර �ණාට රසට 

ෙ� එක� හදලා �� දවසට 

ඒක ව�ණනා කර�ෙ� 

�ෙය� � ෙදනාද? ෙ� 

එකට �� වැ� එක ෙනා�යා 

��ය� �යලා කාටව� 

පා�ව� ෙව�ෙ� නැහැ. 

හැබැ� ෙ� එක රස� �යලා 

�ක� �නාෙවලා ව��ට 

�යලා බල�නෙකා. ඒ 

තර� ස�ට� ඇයට 

නැ�ෙව�.

අ�� වැදග�ම ෙ� 

ල�සන� �යනවට ගෑ� අය හ� ආස�. 

��ඳ අ�� ඇ�ම� ඇ�දම නැ�ත� අ�� 

ෙමා�තරය� කළාම ඇය ල�සන� �ය�න. 

ඒ වෙ�ම� සැ�යාට� ඉඳලා �ටලා හ� 

කඩවස� �ය�න. එෙහම �යනවට එයාල� 

ආස�. අ�� ඇ�ම� ඇ�දම ඒ ඇ�මට 

ඔ� හැඩ� �ය�න. ඉඳලා �ටලා හ� 

සැ�යා/��ඳ ප�ල ෙව�ෙව� කරන ෙ� 

අගය කර�න �ං� ෙදය� හ� ෙගනැ�ලා 

ෙද�න.

ඉඳලා �ටලා හ� සැ�යෙ�/��ඳෙ� 

සැප �ක අහ�න. ඒක� අගය කරන ��ය�. 

ඒ වෙ�ම ප�ෙ� ���, යා� �ත්රා�� 

ඉ�සරහා සහක�වව අගය කර�න. ප�ල 

ෙව�ෙව� ඔ� කරන කැප��� ගැන 

�ය�න. ඒ වෙ� ෙද�� ෙද�නෙ� බැ�ම 

වැ�ෙවනවා.

මම �ල�ම ��වෙ� අගය��� ලබ�න 

���� �වභාවෙය�ම කැම��. ඉ�� 

බැ�� ඇ�ෙ� අගය���, ව�නාක� 

ලැෙබ�ෙ� නැ�ෙකාට ���� අගය �ෙයන 

තැ� ෙහායාෙගන යනවා �යන එක� මතක 

�යාග�න.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

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

�තරම ස��� ඉ�න, �ෙ� 
ප්ර�න ගැට� අ� ෙකෙන�ට 
තව ෙකෙන�ව අගය කර�න 

ෙ���. �තෙරාම ප�තැ� 
තැ� ඉ�න ෙකෙන�ට තව� 

ෙකෙන�ව අගය කර�න, 
ෙහාඳ� ද��න අමා��

ප�ල �කග�න න� න�� ගවයාට 
�ය� කතාව ෙනානට� �ය�න
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අෙනාත�ත �ෙ� පැ� 

කෘ�මව ��පාදනය 

ෙකාට ඒ ම�� �වකළ 

ෙනාහැ� ෙබාෙහා ෙරාග 

�වකරන කෑග�ල 

ප්රෙ�ශෙ� ත�ණෙය� 

��බඳව මට අස�නට 

ලැ�ෙ� දැනඋග� 

වෘ��යෙ���යකෙග�. 

ෙ� වන�ට සැල�ය 

�� ��ස� එම 

ත�ණයාෙග� 

ලබාග�නා අෙනාත�ත 

�ෙ� පැ� පානය 

��ෙම� ��ධ 

ෙරාගාබාධව�� අ��� 

ඇ� බව ඇය �ෙ� 

මා �ළ � ඒ ස�බ�ධ 

��හලය තව�රට� 

ව�ධනය කර��.

“අද ඔය වෙ� 

කාරණාවලට වැ��රම 

�ංගාෙගන ඉ�ෙ� 

ෙහා�. ඒක� අ� 

ද�නවා. න�� ෙ� 

ළමය� එ�ක කතා කරනෙකාට ඕනෑම 

ෙකෙන�ට ෙ�ෙරනවා ඒ ළමයා කර�ෙ� 

ෙහාරය� ෙබා�ව� ෙනෙව� �යන එක. 

උසා�යක සා��ය� ෙදනෙකාට �ණ� ඒ 

සා��යට උවමනා ක�� ෙගාඩනැෙගන, 

ගැලෙපන ��ෙය� අ�මාන වශෙය� 

හ� �ත�න ��ව�ෙ� ඒ සා��කාරයා 

කර�ෙ� ෙබා�ව� ෙනාෙවන බව. අ�න ඒ 

වෙ� තම� ෙ�ක�.” එම වෘ��යෙ���ය 

�වාය. ඒ අ�ව මම ඇය � ෙමම ත�ණයා 

�රකතනෙය� ස�බ�ධ කරග��.

“ෙ�ක මහ�තයා මට ��ත 
සංෙ��තාවය�� ලැ�� �ෙ�ෂ වරම�. ඒ� 
ඒක ෙ� ��ය� අර ��ය� �යලා ෙලෟ�ක 
��ණායක අ�ව ෙප�වලා ෙද�නන� බැහැ. 
ෙමාකද ෙ�ක ෙලාෙකා�තර �ෂය පථය� 
���. අ�ක මම ෙ�ක ��ණ�ෙන නැහැ. 
ෙ� පැ� මට ��පාදනය ��මට ගත�� 
කාලයට, �දලට අ�ව ඉතාම �� ආධාරය��, 
තැපැ� ගා��ව� �තර� මම ග�ෙ�. ෙමාකද 
මට ෙ�ක� එ�ක ෙවන ��යාව� කර�න 
බැ� ���. න�� ෙ� පැ� භා�තා ��ෙම� 
තම�ෙ� ෙරාගාබාධව�� සැල�ය �� 
�වය� ලැ�� ෙකෙන� ඉ�නවාන� ඒකට 
කළ�ණ සැල�ම� හැ�යට ඔබ�ම�ලාට 
කැම� �දල� ප��ාග කර�න ��ව�. ඒක 
මට කරන උද�ව� වෙ�ම තම�ෙ� ෙරාග 
�වයට� ෙලා� ��වහල�.” ෙහෙතම �ය. 

එම වද� භා�තය අ�ව ඔ� ය� දැනඋග� 

අෙය� බව මෙ� වැට�ම �ය.

“මෙ� තා�තට� දැ� වයස අ��� 
අ�හත�. අතපය වා� නැ� එක වෙ� 

අස�ප ගණනාව�ම 
�ෙයනවා. ඒක� 
ඔය පැ� �ක� 
ෙග�න ග�න 
බැ�ෙ�. ෙකාෙහද 
ඔය අෙනාත�ත 
�ල �ෙය�ෙන? 
���තලෙ� ���වද? 
අර අමරෙ�ව ��� 
අ�තා වැ��ංහ� 
එ�ක �යන 
‘අෙනාත�ත �ල 
ෙන�ම ෙනළාලා’ 
�යන �ං�වට වඩා 

වැ� යම� මම ඒ ගැන ද�ෙ� නැහැ.” ඔ�ෙ� 

�ව�පය තව�රට� ප��ෂා කර� ��ස 

මම ඇ��. මෙ� �යා �ය පරෙලාව ෙගා� 

දැනට වසර දහඅට�.

“අෙනාත�ත �ල �ෙය�ෙ� මහ�තයා 
ඉ��යාෙ� �මාල ක�වැ�ෙ� ග�ධමාදන 
�යන ප�වතය පා�ල.” ෙහෙතම �ය. ඔ�ෙ� 

එම ප්රකාශය අපෙ� ජන ස�මතයට එකඟ 

බැ�� මා ඒ ස�බ�ධෙය� වඩා� ක�� 

�මසා ��ෙ� අෙනාත�ත �ල ස�බ�ධ 

ඔ�ෙ� දැ�� අවෙබාධය� තව�රට� 

ප��ෂා කර� ��සය.

“�මාල අඩ�ෙ� �ෙයන ඔය ග�ධමාදන 

ප�වතය, අෙනාත�ත �ල ගැන අෙ� බණ 

ෙපා�වල ඕනතර� ක�� �ෙයනවා. ��ධ 

කාලෙ� �ට� අෙ� මහරහත� වහ�ෙ�ලා 

�ෙරාධ සමාප��යට සම ව��න වැ�ෙ� 

ග�ධමාදන ප�වතයට. ප�ෙ� ඔය 

අෙනාත�ත �ෙල� �නානය කරලා තම� 

���� අතරට වැ�ෙ�. ඒ වෙ�ම �මාලෙ� 

�ාන වඩන මහා බලග� ��ව�� ඔය 

ග�ධමාන ප�වතෙ� වැඩ ඉ�න ගම� 

තම�ෙ� සා�පාසාව� සං��වා ග�ෙ� 

ඔය අෙනාත�ත �ෙල�. අ�න ඒ �ෙ� 

ජලෙ� �ෙයන ආ�ා��ක බලය තම� මම 

අෙ� රෙට� ෙසායාග�න ෙනාඉ�� ජලයට 

ලබාෙද�ෙ�. මහා බලග� ක�ම�පාක 

නැ�න� ප්ර�ඵල ��ර�.” ෙහෙතම �ය.

අෙනාත�ත �ල ස�බ�ධෙය� ඔ� ��� 

පළකරන ලද එම අදහ� අපෙ� ආග�ක, 

සං�කෘ�ක ප��මට අ�ශ�� අ��පය. 

න�� ෙමම අෙනාත�ත �ල ෙ�රවා� 

��සමයට ෙ�ම මහායානයටද ස�බ�ධය. 

එ�� ‘අනවත�ත’ න�� හැ��ෙවන ඉ� 

‘තාපය� ෙහව� දැ�ම�’ ෙනාමැ� යන 

අ�ත පළෙව�.

එෙම�ම ඒ ත�ණයා � ග�ධමාදන යන 

ප�වතය ක�ලාෂ යන න��ද හ��ව� 

ලැෙ�. ඒ ස�බ�ධෙය�ද එම ත�ණයා �ළ 

පැව� දැ�ම මාෙ� �ත �ළට ���වන 

ල�ෙ� තරමක ��මය�. එෙහ� එ�සාම එම 

අෙනාත�ත �ෙ� ඖෂ�ය �ණෙය� ස�� 

පැ� ඇ� බව ෙහා ෙමම ත�ණයාට ඒවා 

කෘ�ම ෙලස �පද�ය 

හැ� බව ��ගැ�මට 

මට ෙනා��වන.

ෙකෙ� ෙහා ඉ�ප� 

�න ෙදක �න� ඔ� හා 

අ�ශය �ත්ර�� ෙල�� 

කතාකළ මම ඔ�ෙ� 

දැ�ම ස�බ�ධෙය� 

ප්රසංශනා�මකව 

කතාෙකාට එය ��ත 

ආකාරෙය� ලැ�� 

එක� ෙ� ��ෙ��ම 

��ගත ෙනාහැ� බවද 

අ�ශය �හද��ව 

�ෙව�.

“ඇ�ෙත�ම මහ�තයා 
මම �ත�ෙ� ෙ�ක 
මෙ� ය��ෙ� �ඩනෙය� ම��� ෙදය�. 
මට වයස අ��� දහ�ෙ�� මෙ� අ�මට 
ෙමාෙ� ��කාව� හැ�ලා කාලය� මහරගම 
ඉ���තාෙල නතර කරලා ��යා. ප�ෙස 
එෙහ� ��වා ‘අ�මට කර�න ��ව� 
ඔ�ෙකාම ප්ර�කාර කරලා ඉවර�, ෙගදර 
එ�ක ��� �ත ස��� �ව�ෙව�න ඉඩ 
ෙද�න’ �යලා. ඒ� ෙගදර එ�කෙගන ආවට 
ප�ෙස අ�මට දව�� දවස අමා� �ණා. 
ප�ෙස අ�මට ෙහාඳටම අමා��� ෙවලාවක 
මම අෙ� ගෙ� ෙවදමහ�තෙය� ළඟට 
��� ��වා ‘අෙ� ෙවදමහ�තෙයා ��බව 
අ�ෙව� මෙ� අ�මව ෙ�රලා ෙද�න’ �යලා. 
එතෙකාට තම� ඒ ෙවදමහ�තයා ��ෙ� 
‘මෙ� ෙ�� ෙනෙව� අෙනාත�ත �ෙල� පැ� 
ෙගනාව� උඹලෙග අ�මව ෙගාඩ��න බෑ 

ද�ෙවා’ �යලා. 
ෙවදමහ�තයා 
එෙහම ��ව�ට 
ප�ෙව�� මෙ� 
අ�මා නැ��ණා.” 
එම ත�ණයා �ය.

“ඊටප�ෙස �ංහල, 
ඉං�� ෙබෙහ� 
ගැන �ෙ� ��� 
��වාසය �ඳවැ�ලා 
මම අෙනාත�ත 

�ෙ� පැ� ගැන ෙහාය�න පට�ග�තා. 
���ම අෙ� පැ�ෙත �ෙයන ��ෙවනකට 
��� ඒ ගැන ෙතාර�� ෙහායාග�තා. 
ප�ෙ� ෙකාළඹ �ංහල ශ�දෙකාෂ කා�යාලයට 
පවා �යා. ප�ෙ� මට �ව�ෙව�න ��ය� 
නැ�ව ෙකාළඹ ����, ස�� �පයක වැඩ 
කළ� මට ��ණා ඔය අෙනාත�ත �ෙ� පැ� 
�යන කතාව �� කරෙගන ෙමාක�හ� වැඩ� 
කර�න ඕෙන �යලා. ඒෙක� තම� මම දැ� 
ඉ�න ත��වයට ප��ෙ�.” ඔ� වැ��රට� 

�ය.

කා�ක මාන�ක ෙරාග �ව�ම 

ෙකෙ�ෙවත� 

ෙ�දනා කැ��� 

��ෙකාටග� ෙරාග 

ල�ෂණ සමනය 

කරගැ�ම ��ස 

අපෙ� ජනවහෙ� 

එන අ��ණය න�� 

හැ��ෙවන ��ටක 

බලපෑම (Placebo 

Effect) ද ය� ය� 

ආකාරය�ෙග� 

ඉවහ� ෙව�. ෙමම 

ත�ණයා කෘ�මව 

��පාදනය කරන 

බව පවස�� ��ව� 

වෘ��කය� අතෙ� 

පවා ෙබ�හ�� ලබන 

අෙනාත�ත �ෙ� 

පැ�ව�� ඇතැ��ෙ� කා�ක මාන�ක 

ෙරාග �වව�ෙ� එම මෙනා��ා�මක 

�ායට අ�වය.

“ෙකාෙහාම� ෙ� වැෙඩ� දැ� මාෙසකට 
��ය� ල�ෂය� හමාර� හ�� කරනවා 
ඇ� ෙ�ද?” අවසානෙ� මා �ම� �ට ඔ� 

�නාෙස�� ඊට �� ���ර �ෙ� “අෙපා� 
ඊට වැ�� මහ�තයා” ය�න පම�.

අද ඔය වෙ� 
කාරණාවලට වැ��රම 

�ංගාෙගන ඉ�ෙ� 
ෙහා�. න�� ෙ� ළමය� 
එ�ක කතා කරනෙකාට 

ඕනෑම ෙකෙන�ට 
ෙ�ෙරනවා ෙහාරය� 

ෙබා�ව� කර�ෙ� නෑ 
�යන එක

අෙනාත�ත �� ජලෙ� 
�ෙයන ආ�ා��ක බලය 

තම� මම අෙ� රෙට� 
ෙසායාග�න ෙනාඉ�� 
ජලයට ලබාෙද�ෙ�. 

මහා බලග� ක�ම�පාක 
නැ�න� ප්ර�ඵල ��ර�

මා�ෙ��

�ල� ෙ�නා�ංහ

අෙනාත�ත �ෙ� 
පැ� ෙගනාව� උඹලෙග
අ�මා ෙගාඩ��න බෑ



ර��කා �යනෙ�

ප� ෛව� �� ���ය�ට ෙපරහර� ය� මහා�ඝ 

අව�ථාව�. ඒ, අ� ඇ��ෙ� ෙලඩෙරාග ෙම�ම හ�� 

අව�ථා ගැනද දැනගැ�මට අව�ථාව ලැෙබන බැ��. 

��� කතරගම මහෙ�වාලෙ� ෙපරහර රා�� දහය� 

ෙනාකඩවා පැවැ�ෙ�. එ�තරා වසරක� එ� බ�නායක 

�ලෙ�වරයා මහාචා�ය අෙශාක දංෙගා�ල ඇම�ෙ� අ� 

ඇ�� ����දනය කරන ෛව�වරය�ෙ� ෙ�වය අව� 

බව දැ��මට�. ඒ අ�ව ප� ෛව�වරය� සමඟ අවස� 

වසර ප� ෛව� ��� ෙදෙදෙන�ද කතරගම යැ�මට 

ෙහෙතම කට�� කෙ�ය. ඒ ඔ��ෙ� අ�යන කට��වලටද 

ඉ� සහාය� ලැෙ�ය යන ��වාසෙය�. 

රාජකා�යට අ�ළ ��� ෙයා�කළ බැ�� මහාචා�ය 

දංෙගා�ල ෙ�රාෙද�ය ��ව��ාලයට � �දහෙ� 

�ය කට�� කර�� ��ෙ�ය. එවැ� �නක කතරගම 

ෙ�වාලෙය� මහාචා�යවරයාට හ�� �රකතන ඇම�ම�. 

“කතරගම ෙ�වාල ��ෙ� අ�ෙය� �ල�� ෙවලා. දහ� ගාණ� 
ෙසනඟ ඉ�නවා. අ�යා ඒ අ�ෙස �වනවා. ඒක බරපතළ�. 
ඒ �සා ඉ�මනට අද ෙයාදවලා �ෙයන ප� ෛව�වරයව 
එව�න.” 

���ය බරපතළ බව ෙ���ග� මහාචා�යවරයා කා�යභාර 

ප� ෛව�වරයාට �රකතන ඇම�ම� ලබා ��ෙ�ය. 

එෙහ� ���� නැත. එ�සා නැවත නැවත ඔ� ඇම�මට 

මහාචා�ය දංෙගා�ල කට�� කෙ�ය. තව ෙමාෙහාත� 

ප්රමාද �ෙ�න� මහාචා�ය දංෙගා�ලට ෙ�රාෙද�ෙ� 

�ට කතරගමට ෙගා� අ�යා ����දනය ��මට ��ව� 

ඇත. න�� වාසනාව ඔ� සමඟ �� ��ණ. එ�සාමෙදා 

��පවර� අමතන �ට අ�ළ ෛව�වරයා ඊට ���� 

��ෙ�ය. එෙහ� ඒ වන�ටද ෛව�වරයා ඇ�� උනා 

දමා ජල �නානය සඳහා මැ�� ගඟට බැ�මට ��න�ව 

��ෙ�ය. ෙකෙ�ෙවත� ප��ඩය ලද සැ�� නෑම පෙසක 

තැ� ෛව�වරයා ���ය � �ථානයට �ව �ෙ�ය. ඔ�ට 

කළ��ත� �තාගත ෙනාහැ�ය. මහා ෙසනඟ� මැද එෙහ 

ෙමෙහ �වන අ�ය� �� �ට ප� ෛව�වරය�ට �ව උ� 

�� තැ� අමතක �ම සාමා� ෙදය�. ෙහෙතම ෙපරලා 

මහාචා�ය දංෙගා�ල ඇම�ෙ�ය. 

“ස�, ස�, අ�යා ස�, �වනවා �වනවා �වනවා ස�. ෙ�වාෙල 
��ප�ෙස ස�. ��� සතා �වනවා �වනවා �වනවා ස�. ද�වැල 
එ��ලා එ��ලා එ��ලා �ෙයනවා ස�.”

එ�ට මහාචා�ය දංෙගා�ල �මසා ��ෙ� ෙසනඟ ෙකතර� 

��ද ය�න�. දස දහ� ගණන� ���� එ� ��න බවට 

���� ලැ�ණ. ෙකෙ� ෙවත� ෙ� මහා කලබලය අතෙ� 

�රක �ට උපෙදස� ලබා�මට ප්රමාණව� තර� ෙතාර�� 

මහාචා�යවරයාට ලැ�ෙ� නැත. ප� ෛව�වරයාද 

ෙනාස���ව ��ම ඊට ෙ�� ව�නට ඇත. ෙ�රාෙද�ෙ� 

�ට ෙද�ය� ය�නවා හැර ෙවන �ක�පය� ඔ�ට ෙනා���. 

ෙකාකට� �යා මහාචා�ය දංෙගා�ල කතරගම ෙ�වාලෙ� 

කා�යාලයට ඇම�ම� ලබාග�ෙ�ය. ඒ, ���ෙ� �ම�ද 

ය�න දැනගැ�මට�. එ�� ඔ� දැනග�ෙ� �ල�� � 

වහාම අ�යා �ය ඇ�ෙගා�වා මරා දමා ඇ� බව�. 

ප�ව බැ� ��� කරෙගන ද�වැ� ගලවා ෙගන ඔබෙමාබ 

��මට පට�ෙගන ඇත. ෙකෙ� �වද මහාචා�ය දංෙගා�ල 

රාජකා�යට ෙයා� කර �� ෛව�වරයා ෙවන� ��ත හා� 

��ව�නට ඉඩ ෙනා� ���යට සා�ථකව ��ණ � ��ණ. 

��� ෙනාස��� �වද අෙන�� ඇ�ෙගා�ව� සමඟ 

එ�ව අ�යා ෙම�ල කර බැඳගැ�මට ඔ�ට හැ� � �ෙ�. 

ෙවන� �නාශය� �මට ෙපර එෙ� කර ��ම මහාචා�ය 

දංෙගා�ලෙ� ස�ටට ෙ�� �ය. 

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

072022 ඔ�ෙතාබ� 19 වන බ��

w,s
l;d

අ�යා ජන ගෙ� 
අ� ෙ��තර මැ�� ගෙ� 



මෙ� �ත �ෙදන ෙදය� �ෙණා� 

ෙනාවරදවාම එෙහම කර� ෙකනාෙග� �ත 

��දන, එකට එක කරන, තරහා ��මහන 

���ද කාලය� මෙ� ළඟ අ� නැ�ව 

��ණා. හැබැ� ඒ හැමෙවලාවකම මෙ� 

මහ�තයා, දහ�ෙ� ආදෙ� අ� නැ�ව 

ලැ�� �සා මං ��ඳ� ��යට වෙ�ම 

අ�මා ෙකෙන� ��යට� දවස ගාෙ� 

අ�� �ණා. කෑ ගහලා, ර�� කරලා, 

ෙපාෙළාෙ� අ� හ�පලා �සඳග�න බැ� 

ප්ර�න ආදෙර� �සඳ�න ��ව� බව මම 

ඉෙගනග�ෙ� එෙහම�. ඉ�� ඒ �සා මං 

වෙ�ම තව� ගැහැ�යකට අ�� ෙව�න 

�ං� හ� මඟෙප��ම� ෙව� �යලා 

�තල� ෙ� අ�දැ�ම ෙබ�ග�න ��ෙ�. 

ෙ�ක �ක කාෙලකට උඩ� �ණ ���ය�. 

ස�ෙ� දවසක උෙ� �වලා ෙද�නා 

ඉ�ෙකාෙ�ට ය�න �ට� ෙව��, නතා� �ට 

�� �� පාර� එපා ��ව ෙදය� ආප� 

කර� �සා මට ෙපා�ඩ� ෙ��� �යා. මං 

ඒ �සා නතා� �ට ෙපා�ඩ� සැරට අවවාද 

කළා. අවවාද කරලා �ක� ��ෙ� නෑ, 

කාමෙ�ට ��� ෙකා� එක� අර� දහ�ට� 

��වා. දහ� එතෙකාට ��වා, “ෙ��� 
ග�න එපා ��ට �ය�න”�යලා. ඒ� මෙ� 

ෙ���ය ෙකා�චරද ��ෙවා� මං දහ�ට 

ඒක �යලා ඉවර කර�න ��ෙ� නෑ, “ඔයාට 
�යලා වැඩ� නෑ දහ�” �යලා ෙෆා� එක 

ක� කළා. 

ප�ෙ� ෙපා�ඩ� ඉඳලා ෙදපාර� 

��පාර� ෙහාඳ ��ම අර� පහල �ලා 

ඇ� �යාෙගන �නා�ය� ��යා. නතා� �ට 

ක�� සැරට ��ව ෙ�ව� හඬ බාල කරලා 

ෙහ�� ��වා. ක�� සැර කර� �කටද 

ම�� මං ෙහ�� �ය�� ඇ�වලට ක�� 

ආවා. අ�මලා එෙහමෙ�. වරදකට හ� 

ද�ව�ට සැර කෙළා� ප�ෙ� ඒ ගැන �� 

ෙවනවා. අ�මලාෙ� ඒ ග�ය මට� අ�ව� 

නැ�ව ��ටලා ��ණා. �ලා ෙද�න �ට� 

කරලා ඉවර ෙවල� මෙ� �තට හ� ම�. 

අ�� එක දහ� එ�ක කතා කර කර �ට� 

අතෙ� දමලා ගහ�න වෙ� ෙෆා� එක ක� 

කර� එක ගැන මහ වරදකා� හැ�ම�� 

මෙ� �ෙ� ��ණා.

ප�ෙ� මට ��ණා දහ� එෙහම කළාන� 

මට ෙකා��ර �ෙද�ද? දහ� ෙනෙව� 

මං එ�ක ෙෆා� එෙක� කතා කරන ඕන 

ෙකෙන� �ණට දමලා ගහනවා වෙ� ෙකා� 

එක ක� කෙළා� මට ෙමානවා �ෙත�ද 

�යලා. එෙහම ඉ�නෙකාට අයා� �තා 

��� බ� එකට �ලා එ�� දහ� ෙවන� 

��යටම එයා ග�න ෙකා� එක ග�තා. මං 

ඒකට කතා කෙ�ම “ඔයා මං එ�ක තරහද?” 
�යලා අහන ගම�. “ඔෙහාම ෙ�කට තරහා 
ෙව�න මට ���ද? ඔයාට උෙ�ට වැඩ වැ��. 
ඒ අ�ෙ� ෙපා� අය ෙමානාහ� කර�� �ක� 
ෙක�� යනවා. ඒක මට ෙ�ෙරනවා.” එයා 

එෙහම �ය��, මං ��වා, “නෑ මා� වැර��, 
කතා කර කර ඉ�� ආෙ� ඒ වෙ� ෙෆා� එක 
ක� කර�ෙ� නෑ. ඒෙක� ඔයා අපහ�තාෙවට 
ප�ෙවනවාෙ�” �යලා. දහ� ෙමා��ම 

ෙනා�යා අහ� ��ෙ� මං ��ව ෙ� හ� 

�යලා අඟව�න වෙ�. ඒ කතාව ඒ ��යට 

ඉවරෙවලා ෙෆා� එක ��බාම� මෙ� �තට 

සැන�ම� දැ�ෙ�.

මං ප�ෙ� ��වා මට ඔෙහාම �ණාන� 

ෙෆා� එක ක� කර� එෙ� වා�ව ග�න මං 

කතා ෙනාකර ෙනාකා ෙනා� ඉඳ� ප�දර� 

�යලා. හැබැ� අ� ආදෙ� කරන කාෙ� 

ඉඳ�ව� එෙහම ෙ�ව� මට ෙවලා නෑ. 

ෙමාකද එෙහම ෙ�ව� �ණ හැම වතාවකම 

�ෙ� මෙග� �ස� දහ�ෙග� ෙනෙව�. 

ඉ�සර මං ඒක මෙ� �රකම� ��යට� 

�ත� ��ෙ�. ඒ� දැ� මං ද�නවා ඒක 

හ�ම පහ� ග��ණය� �යලා. ඉ�� මං 

ඒක හ�ග�තා.

ප��ය දවසක අ� ක��යම එ�යට 

�ය� ෙවලාවක ෙකා�චර �ෙනාෙද� 

ෙවලාව ෙග�ණ� දහ�ෙ� ෙපා� අ��ත� 

��ණා. එයාෙග ෙපා� ෙ��� ග�ය� 

උෙ� ඉඳ�ම ��ණා. ෙ���යට� වඩා 

ඒක ෙපා� ෙනා����ග�ය�. කතා කර�� 

වචනවල� ��ෙ� ෙපා� සැර ග�ය�. 

දහ� ෙ��ෙය� ෙ��� ග�න ෙකෙන� 

ෙනෙව�. ඉ�� ෙවනදට ඔෙහාම �ණාම ඒ 

ඇ� �යලා ෙනා�තා, අ�� පැ�තට මෙ� 

�ඇ�ෂ� එක� ෙ���යම තම�. හැබැ� 

දැ� එෙහම ෙවලාවට ඉවස�න ඕන බව 

ද�න �සා දහ�ෙ� ෙනා���� ග�ය නැ� 

කර�න ��ව� ෙහාඳම ��ය� ගැන මං 

��වා.

නතා� වාහෙ� ය�� මෙ� phone එක 

අර� කැෙරාෙ� �ෙගන එයා ආස ජප� 

�ං� �යන එක සාමා� ���ද�. මං 

ඉ�� phone  එක �ලා නතා� �ට, ආස 

�ං�ව �ය�න ��වා. ඔ�න නතා� 

�ං�ව පට�ග�තා. දහ�ෙ� �ෙ� 

ෙනාස���ග�ය �ක �ක අ�ෙවනවා මං 

දැ�කා. කට ෙකා�� ල�සන �නාව� 

ඇ�� �ණ �රාම ඒ �නාව �යා. එයාෙග� 

ෙමා�� අහ�ෙන නැ�වම එයාෙ� 

ෙ���ය �ව�න කර� වැෙ� හ� �ය 

��� මට� ස���. ඊටප�ෙ� මං ෙහ�� 

ඔ�ව අතගාන ගම�, “ඔයාට මහ���ෙ�, 
ඒක� අද ඔයාට ෙ��� �ෙ�. නැ� ත� 
ෙ��� ය�ෙ� නෑෙ�” �යලා ��වාම මෙ� 

අ�� අ�ල� අර ��යටම �නා�ණා.

ඒ දව� �ෙ�ම එයාට කර�න ෙගදර වැඩ 

ෙගාඩ� ��ණා. මෙ�, �ලා ෙද�නාෙ�, 

අයා� �තාෙ� වැ��� ගහ�න ��ණා. 

අයා�ෙ� අ��� 5 ෙම�ක� ෙච�අ� 

එක කර�න ��ණා. ෙ� හැමෙ�ම එයා 

කරලා, ස�අ�තය සැල�� කරලා පැට� 

ස�� කරන හැමෙ�ම� කළා. ඉ�� එයාට 

මහ���. ඒ� අ�ට �ෙයන ආදෙ�ට ඒ 

මහ��ය එයා ක�ෙල� උඩට ග�ෙ� නෑ. 

අ�ට ෙප�න�ෙන� නෑ. ඉ�� මම එයාෙ� 

��ඳ ��යට ෙ���ග�න ඕෙ� ෙ�� 

ම��සෙය�, ෙරාෙබා ෙකෙන� ෙනෙව� 

�යලා. 

ඉ�� එවෙ� කර�න ඕන ෙහාඳම ෙ� 

මෙ� ඔ�වට ආව එකට මට හ� ස���. 

ඒ �සා අෙ� දවස �තර� ෙනෙව� 

ස�අ�තයම ල�සන කරග�න ��ව� 

�ණා.

����ට ඕනතර� දරාග�න ��ව� 

�යලා ��වට එයාලට� දරාග�න 

��ව� �මාව� �ෙයනවා. ඒ� එයාලා 

ඒවා ෙප�නනවා ෙගාඩා� අ��. අමා�ම 

�ෙණා� තම� �ක� ෙනාස���ෙවලා 

තරහ� ��යට �ට කර�ෙ�. එෙහම 

ෙවලාවට ෙ��� ෙනාෙගන ආදෙර� 

�ව�න ��ව�න� ඒක තම� ��ඳකෙග� 

ෙව�න ඕන ෙහාඳම ෙ� ��යට මම 

ද��ෙ�. 

මම� අ�පා� ෙගාඩා� �ෙයන 

ගැහැ�ය�. ඒ� මං උ�සාහ කර�ෙ� 

මෙ� වැර� අ�පා� දවස ගාෙ� හ�ග�න. 

එෙහම හ�ග��� මාව ෙවන� ෙවනවා 

�යලා මට දැෙනනවා. ඒ ෙවනෙස� මෙ� 

ප�ලට යහපත� ෙවන බව මට ෙ��න 

�යනවා. ඒ �සා මෙ� ෙයාජනාව තම�, 

ගැහැ�ය� ��යට අ�ෙම� ��යට ඔයාෙ� 

ප�ල අපහ�තාවයට ප�ෙවන ��ෙ� 

වැර� ඔයාෙග� ෙවනවාන� ඒවා දැ�ම 

හ�ග�න. හ�ග�න අමා� වැර�ද�න� 

සැ�යා එ�ක �වෘතව කතා කර�න. ප�ෙ� 

සම�ය �කග�න කැම� ���ෙය� න� 

එයා අ�වා�යෙය� ඒවා �වැර� කරග�න 

ඔයාට ෙලා� ශ��ය� ෙවනවා. 

ඒ වෙ�ම මතක �යාග�න... 

ගැහැ�යකට වෙ�ම ���ෙය�ට� වැර� 

අ�පා� හ�ග�න ඕන ෙවන ෙමා��ම 

ෙනෙව�... ෙවන�ට වඩා ෙපා�ඩ� 

වැ�ෙය� ආදෙ� �තර�. 

හ�� මනෙ��ද්ර
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��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�� 

����ට ෙහාඳ පාඩම� උග�ව�න 
ආදෙ� තව �ක� වැ�ෙය� ෙද�න 

ප�ලට 
�ෙයන ආදෙ� 

�සා ෙගාඩ� ��� 
තම�ෙ� මහ��ය 

ක�ෙල� උඩට ග�ෙ� නෑ. 
ෙප�න�ෙන� නෑ. හැබැ� 

එෙහම ෙවලාවට ��ඳ 
ෙ���ග�න ඕෙ� ෙ�� 
ම��සෙය� �ස� ෙරාෙබා 

ෙකෙන� ෙනෙව� 
�යලා
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“�ෙ�, ඔයා කව�හ� ෙහාඳට නැ�� 
ඉෙගනගන ෙහාඳ නැ���කා�ය� 
ෙවනවා ද��න� මට ඕන.”

මෙ��කාට ය�ත� හය හතර 

ෙ�ෙරන වයසට එ�� ඇෙ� �යා 

ම�තරය� ජප කර�නා ෙ� �ගටම 

එෙහම ��ෙ�ය. මෙ��කා එරං� 

නැ�මට උප� හප�ක� ඇ� 

දැ�ය� කර�නට �යාට ��ෙ� 

එෙ�ෙමෙ� උන��ව� න� ෙනාෙ�. 

�ෙටක ක�ෙ����යාව� � 

�යාෙ� ෙ� නැ�� කතාවට ඇයට 

තරහා ආ ෙවලාව�ද ���. න�� 

මෙ��කාෙ� �ෙත� ඒ වන�ට 

න�ථනය ගැන ෙමාක�ෙදා ආසාව� 

අ� ඉ� � වැෙඩ�� ෙනා��ණාම 

ෙනාෙ�.

“මං ඉ�ෙකාෙ� �ෙ� ෙබා��ල 
ක�න�ගර මහා ��ාලයට. ඒ කාෙ� ඉඳ�ම මං නැ�� 
ඉෙගනග�තා. අට වසෙ� ඉඳ� උස� ෙපළ ද�වාම �ධව�ත 
රංගායතනෙය� උඩරට න�තනය හැදෑ�වා. ඒ වෙ�ම ප��� 
දහනායක ��ෙ� රංගායතනෙය� භරතනා�� ඉෙගනග�තා. 
භරතනා�� �ශාරද �භාගය ද�වා� කළා. ෙකාෙහා��හ� 
අ��මට නැව�ෙ� ෙසෟ�ද�ය කලා ��ව��ාලෙ� න�ථන 
උපා�ධා��ය� ෙවලා.”

මෙ��කා �යාෙ� බලාෙපාෙරා�� ඉ�කෙ� එෙහමය. ඇය 

හැ� පම�� න�ථනෙ� ඇ��� මානය� ෙසායා �යාය. 

න�� 2018 වසෙ� �වාහ ��යට එළැඹ ඉතා�ෙ� ප�ං�යට 

යාම� සමඟ ඈ ආ ගම� මා�ගය එ�වරම ෙවන� �ය. 

උග� ෙද�� ප්රෙයාජනය� 

ගැ�මට ෙනාහැ��ම ගැන 

ඇය ��ෙ� ප�තැ�ෙම� .

“ඒ �සා සෑෙහ�න �තලා 
අ��මට මම ඉතා�ෙ� 
� ලාං�ක ස�ප්ර��ක 
න�ථනය උග�වන 
ප��ය� පට�ග�තා. 
එෙහම ෙ�කට �ල�ර�න 
ෙ�� ෙදක� ��ෙ�. එක� 
තම� මට ඕනකම ��ණා 
මං ඉෙගනග�ත ෙද�� 
වැඩ� ග�න. අෙනක තම� 
�ෙරා�ය රට� ෙවන ඉතා�ය 
වෙ� රටක �ව�ෙවන 
අෙ� ද�ව�ට අෙ� කලාව 
උග�ව�න ��� ආසාව. 
ෙමාකද මං ඉතා�ෙ� ��යට 
ලංකාෙ� කලාවට ෙගාඩා� 
ආදෙර�.”

නට�න බැ� උද�ය 

ෙපාෙළාව ඇද� �වාට 

ෙ��ය නැ�මට උප� 

හප�ක� ඇ� මෙ��කාට 

ඉතා� ෙපාෙළාව� ෙප�ෙ� 

පංකා� පහටය. ඒ �සා 

�ය� අ�ෙයාග �බ 

ල�� ෙ� ද��� ඈ ඉතා 

සා�ථකව  ප��ය කරෙගන �යාය. 

“ෙ� ප��යට එනෙකාට ද�ව�ට 
හ�යට �ංහල කතා කර�නව� බෑ. 
��ම දව�වල න� එයාලට අෙ� 
ෙබරපද, ව�න� එෙහම �ය�� ෙවන 
ෙවන ෙ�ව� තම� �යැ�ෙ�. ඒ� 
ෙ� ෙවනෙකාට ඔ��ට අෙ� ව�න� 
ගායනය වෙ�ම ෙබරපද� ඉතාම 
ෙහා�� උ�චාරණය කර�න ��ව�.”

ඉතා�ෙ� ඉප�� ලාං�ය 

ද�ව�ට න�ථනය උග�වන ගම� 

ඇය අ�� �නය� ද���ය. ඒ 

එරෙ� ලාං�ය ස�ප්ර��ක න�ථන 

කලාව ප්රච�ත ��මට�. එෙ�ම 

ඉතා� ද�ව�ට ලාං�ය න�ථනය 

ඉගැ��මටද ඇය සැල�� 

කර��ය.

“ඉතා� ද�ෙවා� ලංකාෙ� න�ථනය ඉෙගනග�න උන���. 
ඉතා� ජා�කය� �තරම මෙ� ප��යට ඇ�� ඒක �යනවා. 
ඒ වෙ�ම �ය�න ඕන ඉතා� ජා�ක ප්ර��ධ ඉ��යා� න�ථන 
����ය� ෙවන ෙරාෙස�ලා ෆැෙන�� ෙ� ෙවනෙකාට අ� 
එ�ක එක�ෙවලා වැඩ��ව� පව�ව�න ආසාෙව� ඉ�ෙ�. 
ඇය� අෙ� ලාං�ය න�තන කලාවට ආස�. ඇ�තටම අ�ට 
අෙ� �යලා ආඩ�බරෙය� �ය�න ��ව� න�ථන කලාව� 
�ෙයනවා. ඒක අ� �කග�න ඕන. මට ඕන දවසක අෙ� න�ථන 
කලාව ජා��තරයට අර� ය�න.”

මෙ��කා ඉතා�ෙ� �ට අෙ� ස�ප්ර��ක න�ථනය 

�කගැ�මට ග�නා උ�සාහය අගය කරන අතරම ඇය 

අර�� කර�නා ෙ�ම �ෙරාපෙ� ෙ��ය නැ�� කලාව 

ප්රච�ත ��මට� ශ��ය ලැෙ�වා ය�න� අෙ� ප්රා�ථනය.

�ව� එ�.ෙසන�ර�න

iqÿ ysiflia l¿ lrk
100] iajdNdúl mdrïmßl 

fjolfï ksIamdokhls' 
.%Ska y^¾&n,a flaYuQ, ff;,h mela
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y^¾&n,a  —í,ela fyhd˜ 
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iakdkh lsÍu wjYH 

ke;' lsisÿ w;=re 
wdndOhla ke;' mdúÉÑ 
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jgyd .kak' 

Èhrh ñY%j mdúÉÑ lsÍfuka iqÿ 
ysiflia l¿ lrhs' 

iakdkh lsÍu wjYH 
ke;' lsisÿ w;=re 
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jgyd .kak' 

ksIamdok wxl } PV 70430
wdhq¾fõo ksIamdok wxlh 6$2$1$04$15
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�ංහල වචන කතා කරග�න බැ��ණාට
එයාලා ෙබරපද, ව�න� හ�යටම �යනවා

දැ��ම�
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ෙ� ���ය �ෙ� මම එෙකාළහ පං�ෙ� 

ඉ�දැ��. අ�ෙ�ක පං�ය� ඉවරෙවලා 

ෙගදර ය�න හදනෙකාට ඉ�සරහා ෙ��යක 

�ට� ගෑ� ළමෙය�ෙ� ඇ�ම ��ප�ෙ� 

ෙ� �ක� ගෑ�ලා. ඕක දැක� හැ�ෙ� 

පං�ෙ� �ට� සමහර ෙකා�ෙලා...

“ආ� නං�... ජ�� ගෙහ� වැ�ලද?”

“අර බලප� අර�ට ��ෙවලා” �ය �යා 

මහා හ�ෙය� අර ගෑ� ළමයට ��� 

කර�න ග�තා. මතක ��යට එ��� ප�ෙ� 

ඒ ළමයා ආෙ� පං� ආෙව� නැහැ.

ද�ෙව� වද�න ගෑ� ඇඟ ��න� 

ෙව�� දවෙ� ඒ �ය�ෙ� වැ��යට 

ප�ෙව��� ඉඳලා හැම මාෙ�ම ග�භාෂය 

ද�ෙව� හද�න ලකලෑ�� ෙවනවා. 

��බය�� �ක්රා�ව�� එක�ෙවලා හැෙදන 

��තා�වට (කළලෙ� �� අව�ථාව) 

�වපහ�වට ඉ�න පටකව�� ග�භාෂ 

���ය� හදනවා. සංෙ�චනය� �ෙ� 

නැ�ත� ඔය ග�භාෂ ���ය  කැ�ලා 

��රය� එ�ක ෙයා� මා�ගෙය� 

�ටෙවලා යනවා. වැ��යට ප��� හැම 

ගැහැ�ෙය�ටම දව� 28 කට සැරය� 

��ධෙවන ඔය ���යට �ය�ෙ� ඔස��ම 

�යලා.

ඔස� කාලය කළමනාකරණය කරග�න 

තාෙ�  අ�මලා හ� ��යට �යලා 

ෙදනවාන� �ව�යකට ��ස� ඉ�සරහා 

අර ��යට අපහ�තාවයට ප�ෙව�න 

ෙව�ෙ� නැහැ. හැබැ� ඊට� වඩා “ගෑ��ට 

�� ෙනා�ණන� ඔයා ෙ� ෙලාෙ� නෑ 

�ෙ�” �යන එක �ං� කාෙල�ම �තාලට 

�යලා ෙද�න� අ�මලා දැනග�න ඕෙ�. 

යම�කම� ෙ�ෙරන කාෙ� ඉඳලා ද�ව�ට 

ඔය ෙ�ව� �යලා ෙදනවාන� ෙ� වෙ� 

මා��ය කාරණා 

��හ�ප 

කරෙගන 

වැළෙලන ���� 

��ෙව�ෙ� 

නැහැ.

හ� දැ� 

අ� මාතෘකාව 

පැ�තට ය�. 

ඔස� කාෙලට 

��න� ෙව�ෙ� 

ෙකාෙහාමද, 

ඔස� කාෙ� 

ස�පාර�ෂාව 

�කග�ෙ� 

ෙකාෙහාමද 

�යන එක� 

අද මාතෘකාව. 

�ය�ය� ඉ�න අ�මා ෙකෙන� නැ�ත� 

ඔස��ම නතර ෙනා�� කා�තාව� න� ෙ� 

��ය අ�වා�යෙය�ම ඔයාට වැදග� ෙ��.

ඔස� දව�වලට ය�බෙ� කැ��ම, 

බඩ ෙකාර�ම, ෙකා�ද අතපෙ� කැ��ම, 

ඔ�ව ���ල වෙ� ෙ�දනා ඇ�ෙවනවා. 

ඇතැ��ට �� වශෙය�� සමහ��ට 

අ�ශය ෙ�දනාකා� ��යට� ෙ� ත��වය� 

ඇ�ෙවනවා.

ඉ�� වැදග�ම ෙ� තම�ෙ� ඔස� දව� 

ගැන දැ�ව�ව ඉ�න එක. ඔස��ම දව� 28 

කට සැරය� හ�යට ��ධෙවන ෙකෙන�න� 

ඉ�� ඔස� �නය ගැන හ�යටම දැනග�න 

ෙ���. අ�ක ඔස� දව� මත� කරලා ෙදන 

ඇ� පවා දැ� �ෙයනවෙ�. ඔස� දව� 

හ�යටම දැනග�තහම ඒ දව�වලට වැදග� 

රාජකා� ෙයා�ග�ෙ� නැ�ව ඉ�න ��ව�. 

ඒ වෙ�ම ඔස��මට ක�� ඉඳලා ��න� 

ෙව�න� ඒක පහ�ව�ෙ�.

ඔස� ෙ�දනාව තදටම දැෙනන ෙකෙන� 

න� �න ගැන දැ�ව� ෙවලා ෙ�දනාව එ�න 

ක��ම ෙ�දනානාශක ග�න. ඒ වෙ�ම 

�තරම ඒවා ළඟ �යාග�න. ෛව�ව�� 

අ�මත කර� ෙ�දනානාශක ඇ��ෙකාට 

ඉ�� ෙ�, උ�හා�, ෙකා�තම��  වෙ� 

පානය�ෙග�� ෙ�දනාව අවම කරග�න 

��ව�.

ඉ�සෙරාම කාෙ� ගෑ� උද�ය මා� 

���ය කළමනාකරණය කරග��වා 

ගැන ඉ�හාසෙ� ෙලා� සඳහන� නැහැ. 

හැබැ� ම�තන �ගෙය� ෙද�ය� 

බවල��ට මා�කව ෙදන ද�වම� ��යට� 

ඔස��ම සැල�ෙ�. වංශව� කා�තාෙවා 

ඇ��ෙකාට අ�� හැම කා�තාව�ම ඔස� 

දවසට ප��ෙ� �ජක�මාෙග� කසපහර� 

ක�න ඕෙන�.

අදට� ඉ��යාෙ� සමහර ප්රා�තවල ඔස� 

�ම මහා අප�ත්ර පාපය� ��යට සලකනවා. 

මා� ��� කාෙලට ����ට ���� 

ෙනාෙව�න ගෑ��ව ක�වර කාමරවලට �ලා 

වහනවා. ඉ��යාෙ� ඔය ෙ�ව� ෙගා�ක� 

�යලා ��වට මා� ���ය කාෙලට ආග�ක 

�ථානවලට ය�න ෙහාඳ නැහැ�, ඒ කාෙලට 

ගෑ� ��� �යලා �තන අෙ� අය අතර� 

ෙලා� ෙවනස� නැ� ගාන�.

සමහර ��� ඉ�නවා කෙ�කට ��� 

ෙගදර ගෑ�ට පෑ� පැක� එක� ෙගනැ�ලා 

ෙද�න ලැ�ජ�. ඒ �තර�යෑ ඕක ප�තර 

ෙකාෙ�ක ඔතලා වට�ට බලලා ෙබා�බය� 

තාෙලට බෑ� එකට ඔබාග�න බවල�ෙයා� 

ඉ�ෙ�. ඔය වාෙ� ඈෙයා අ�ෙ� ��ඳෙ� 

ඔස� අපහ�තා දැකලා ඇය ෙව�ෙව� පෑ� 

හ�� ����� ඉ�නවා. ඉ��යාෙ� ගෑ� 

ෙව�ෙව� අ� 

�දලට පෑ� හදන 

අ�ණචල�ෙ� ඒ 

කතාෙ� පදන�� 

තම� ‘පෑ� මෑ�’ 

�ත්රපටය හැ�ෙ�.

ලංකාෙ� 

කා�තාව�ෙග� 

70%�ම ඔස� 

කාෙලට අ��ෙ� 

ෙර� �යලා මෑතක� ජා��තෙර� කර� 

ස��ෂණය�� ෙහ�ෙවලා �ෙයනවා. 

මාෙසකට එක පාර� ග�� පෑ� පැක� එක 

දැ� න�ෙතට ගණ� 

��� �සා ඉ�සරහට 

ඔය ප්ර�ශෙ� තව 

වැ�ෙව�. ෙමාකද 

ෙගදර ළම��ට ක�න 

හා� �ෙලා එක� 

ෙදක� ග�න ඔය 

�දල කැප කර�න 

ගෑ� ෙදපාර� 

�ත�ෙ� නැහැෙ�.

ෙර� පා��� කරන 

එෙක� �ංගා�ත 

ප්රෙ�ශෙ� ��ධ 

ආසාදන ඇ�ෙව�න 

��ව�. නැවත නැවත 

පා��� කර�න ��ව� ‘ඔස� ෙකා�ප’ 

වෙ� ෙ�� දැ� �ෙයන �සා ස�පාර�ෂක 

�වා ෙව�වට ඒවා පා��� කර�න බල�න 

(පළ� �ං�ක එ��මට ෙපර භා�ත කළ 

ෙනාහැක). ඒ ෙකාෙහාම ෙවත� ඔස� 

කාෙලට ෙර� පා��� කරන ෙකෙන� න� 

අ�වා�යෙය�ම ���� ක�ෙර� �තර� 

පා��� කර�න. පැය ෙදකකට වර�ව� 

ෙර� මා� කර�න. එ�වා තද අ�ෙ� ෙ�ළලා 

මැදල� ආෙ� පා��� කර�න ඕෙ�.

ස�පාර�ෂක �වා භා�තා කරන ෙකෙන� 

න� ඇඟට �වපහ� මෘ� පෑ� ෙතාරග�න 

එක වැදග�. ෙමාකද ර� පෑ� �සා �ං�ක 

ප්රෙ�ශ අවට ර��ම, කැ�ම, ��� ඇ� �ම 

වෙ� ෙ� ෙව�න ��ව�. පළ� දව� ෙදෙ� 

��ර වහනය වැ� �සා පැය හතරකට 

වර� පෑ� මා� කර�න. ෙමාකද පැය 

ගාණ� එකම පෑ� එක ඇඳෙගන ��ෙයා� 

�ත්රා ආසාදන වෙ�ම සම ආ�ත ආසාදන 

ඇ�ෙව�න� 

��ව�. ��ර 

වහනය අ� දව�වලට 

��වතාව� පෑ� 

මා� කළාම ඇ�. 

පෑ� මා� කර�න 

ක�� ෙහාඳට සබ� 

�ලා අ� ෙසාද�න. ඒ 

වෙ�ම ඉව� කරා� 

ස�පාර�ෂක �වා 

හ� ��යට බැහැර 

කර�න. නැ�ත� ඒ 

හරහා ෙවන� අයට� 

ආසාදන ඇ�ෙව�න 

��ව�.

�ංගා�ත ප්රෙ�ශෙ� සම ඔය කාෙලට 

�ෙයනවට� වඩා �ක� සංෙ�� ෙවනවා. 

ඒ �සා ඒ දව�වලට ඔය ප්රෙ�ශයට සැර 

සබ�, �වඳ �ල�� වෙ� ෙ� පා��� 

කර�න එපා. මෘ� සබ� ව�ගය� නැ�න� 

ෛව�වරෙය� අ�මත කර� ෙෆ�� ෙවා� 

එක� ෙයාදලා ඒ ප්රෙ�ශය ���� කරලා 

ෙහා�� ෙතතමා�� කර�න.

ඔස� දව�වලට නා�න එපා �යලා ඉ�සර 

අෙ� සමාජෙ� කතාව� ��ණෙ�. හැබැ� 

ඔස� කාෙලට ෙවනදට� වඩා ����ව ඉ�න 

�යන එක� ෛව� මතය. ඒ �සා ඔස� 

කාෙල� �නපතා නා�න බයෙව�න එපා.

ඔය කාෙලට ෙත� ක�න එපා ය�� 

ගහනවා �යල�  �යනවා. යකා ගැ�වා 

නැතා ෙත� කන එක ඇඟට ෙහාඳ නැ� 

�සා ෙත� කන එක අ� කර�න. ෙමාකද 

ෙහා�ෙමාන ෙවන��ම� ��ධෙවන �සා 

ඔය කාෙලට පැ� රස සහ ෙත� කෑම ක�න 

�ෙ�ෂ කැමැ�ත� ඇ�ෙව�න ��ව�. ඒ 

වෙ� ෙ� ෙව�වට ෙප්රා�න බ�ල ඇට ව�ග, 

එළව�, පල�� වැ��ර ආහාරයට ග�න.

මා� ���ය කාෙලට �ායාම කළාට කම� 

නැ�ද �යන එක� ෙගාඩෙදනාට �ෙයන 

ප්ර�නය�. ඔස� �ෙම� වැ� ෙ�දනාව� 

දැෙනන ෙකෙන�න� ෙකාෙහාමට� �ායාම 

කර�න බැහැෙ�. ඒ ඇර ඔස� ෙ�දනාව 

සාමා�න� සාමා� ��යට �ායාම කළාට 

කම� නැහැ.

ඒ වෙ�ම ඔය කාෙලට ඇඟට �ර ඇ�� 

අ��න� එපා. ශ�රයට �වපහ�ව� ෙදන 

සැහැ�� ඇ�� අ��න. ඔස� කාෙලට 

�ක� තදපාට ඇ�� අ��න. එතෙකාට 

“ගෑ�ලාද... ගෑ�ලාද” �යලා �ත �තා, �ත 

කලබල කරග�න ඕෙ� නෑෙ�.

ඔස� දව�වලට දවසට ෙදපාර�ව� 

යට ක�ස� මා� කර�න. ඒ වෙ�ම ඉව� 

කරන පෑ�� ෙහාඳට ෙසාදලා තද අ�ෙ� 

ෙ�ලග�න� අමතක කර�න එපා.

�ටරටවල උද�ය න� �තරම වෙ� 

බෑ� එෙ� ‘Period Box’ එක� �යාෙගන 

ඉ�නවා. �ං� බෑ� එක� අරෙගන ඒකට 

පෑ� ��පය�, යට ක�ස� ෙදක �න�, 

���, �ං� සබ� කෑ�ල�, ෙ�දනානාශක 

වෙ� ෙ�ව� �ග�න. ඔ�� �ය� ගමන� 

�ය� ඕක හැ�� බෑ� එෙ� �ලා ළ��ම 

�යාග�න. �ෙව� ඉ�න අ�මා ෙකෙන� 

එයාෙ� පාස� බෑ� එකට� ෙ� ��ය� 

ෙබා�� එක� �ලා �ය�න අමතක කර�න 

එපා.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

�ටරටවල උද�ය න� �තරම 
වෙ� බෑ� එෙ� ‘Period 

Box’ එක� �යාෙගන 
ඉ�නවා. �ෙව� ඉ�න අ�මා 
ෙකෙන� එයාෙ� පාස� බෑ� 
එකට� ෙ� ��ය� ෙබා�� 
එක� �ලා �ය�න අමතක 

කර�න එපා

මා� ���ය �ට
ගෑ��ට කස පහර�

මා� ���ය කාෙලට �ායාම 
කළාට කම� නැ�ද �යන 

එක� ෙගාඩෙදනාට �ෙයන 
ප්ර�නය�. ඔස� �ෙම� වැ� 

ෙ�දනාව� දැෙනන ෙකෙන�න� 
ෙකාෙහාමට� �ායාම කර�න 

බැහැෙ�. ඒ ඇර ඔස� ෙ�දනාව 
සාමා�න� සාමා� ��යට 
�ායාම කළාට කම� නැහැ.
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මම උප��ම �ක� 

තෙල� ෙකෙන�. හැබැ� 

�ං� කාෙ� ඉඳලා කව�ව� 

හෙ� පාට ගැන ��ෙවලාන� 

නැහැ. එ� පාට තව �ක� 

වැ� කරග�න ��ව�න� 

ෙහාඳ� �යලා ෙව�� 

එක �ක �ක ළංෙව�� මට 

��ණා.

ඉ�සර අ� ඉ�ෙකාෙ� 

යන කාෙ� එක පාර ��ෙවන 

මැ�� �� �යලා ජා�ය� 

��බා. අද ඉ�න ෙකනා 

ෙනෙම� ෙහට. දවසට ෙදකට 

ත�බ� ඉ�ෙසා වෙ� �� 

ෙවන ඔය ��වල රස�ය අඩං���. ඒවා ගාලා 

�ෙ� ත� ෙග� �ලා අඬ අඬා �ට� පං�ෙ� 

සඳමා�ව� මට මත� �ණා.

ඒ �සා මැ�� �� ගා�න ෙකාෙහාමට� මට 

අදහස� ��ෙ� නැහැ.

හැබැ� ඉ�� �ක� �� ෙව�න� ඕනෙ�. ඒ 

�සා ෙ���� එෙ� ෙහාඳ �� එක� ෙහාය�න 

පට�ග�තා. අ�ෙමා... �� ජා� හදන ��න� 

ඕෙසට. ඔය අතෙ� ප්ර��ධ ��ය� ෙබාෙහාම 

අලංකාෙරට ෙප� ��න ෙ���� ��වකට 

මෙ� ඇහැ �ෙ� ඉෙ�ටම.

“ඔයාලා ඔය �� එක හද�ෙ� ෙකාෙහද?”

“�� අ� ෙ�වා හද�ෙ� ෙගදර. හැබැ� �� 
ප්ර���වලට අ�ව තම� ෙ�වා හද�ෙ�.”

“ෙමානවද අඩං� අ�ද්ර�?”

“කහ, ෙව�වැ�ගැට වෙ� �වභා�ක ෙ�ව� 
�තර�.”

කහ, ෙව�වැ�ගැට අඩං� �ණාට දව� 

ෙදෙක� �� ෙවනවය �යන �� එක රජෙ� 

අ�මත එක�ද �යලා ඇහැ�වහම එයාලා මට 

�ාපාර �යාප�ං� අංකය� එ�වා.

“ෙ� ��න� ෙර��ෙ�ෂ� න�බ� එක�ෙ�. 
ෙ�ක ග�න ඕන ෙකෙන�ට ��ව�.”

“�� �� එක ග�නවාන� ග�න. නැ�ත� 
.......”

ඔ�න ඔෙහාම හ�පය� �යලා ඒ අය මාව 

�ෙලා� කළා.

දව� ගාණ� ෙ���� ෙ�� �ර �රා ෙහාඳ 

�� එක� ෙහ�ව මට ලැ�ෙ� ඔය වෙ� ක�ක 

උ�තර �තර�.

මම 'Echze Cosmetics' ෙ�� එක දැ�ෙ� 

ඔය අතෙ�. අ��ම පාරට උ�සාහ කරලා 

බලනවා �යලා �තාෙගන  අර ප්ර�න �කම මම 

ඒ අයෙග�� අහලා බැ�වා.

“අෙ� ��පාදන හද�ෙන න�න 

රසායනාගාරවල. එංගල�තෙ� ���වල� 

පල��� රසාය�ක ඉං�ෙ��වරෙය�ෙ� 

අ��ෂණය යටෙ� න�නතම 

ය�ත්රා�සාරෙය� තම� ෙ�වා 

හද�ෙ�.

ෙ� ��පාදනවලට ජා�ක 

ඖෂධ �යාමන අ�කා�ෙය� ලැෙබන NMRA 
සහ�කය වෙ�ම GMP සහ�කය� �ෙබනවා. 
රස�ය, ����� නැ�ත� ෙවන� අ�තකර ෙ� 
අඩං� නැ� �සා ෙ�වා ගෑවම දව�� ෙදෙක� 
�� ෙව�ෙ� නැහැ. හැබැ� සැල�ය �� 
කාල�මාවක� පැහැප� ���� සම� ලබාග�න 
��ට ��ව�.”

GMP �ය�ෙ� ඖෂධ, ආහාර, 

�පලාව�  හා ෛව� 

උපකරණ වෙ� ��� 

ෙසෟ�ට ඍ�වම 

බලපාන ��පාදනවල 

භා�තයට ���� �යලා 

ලැෙබන සහ�කය�. ඔය 

�යන සහ�කය වෙ�ම 

NMRA සහ�කය� 

ග�න ෙ�� නැහැ. ද�න 

තර�� ලංකාෙ� සමහර 

ප්රකට �පලාව� 

��පාදනවලටව� ඔය 

�යන සහ�ක නැහැ.

“ඔ�වා �ය�න ඕන 
ෙකෙන�ට ��ව�. ඔය �යන 

සහ�ක අ�ට බල�න ��ව�ද?”

තැ� �ෙප��ම ම���� �සා මම� �ක� 

සැරට ඇ�වා. හැබැ� වග�ම� ඇ�ව ඔ�� 

ඒ �� සහ�ක මට එ�වට ප�ෙ� ඔ��ෙග� 

ව���� �� එක�, ස���� එක� වෙ�ම 

ෙබා� ෙලාෂ� එක�� මම  �ල�ග�ෙ� බය 

නැ�ව.

ඔ�� සහ�ක කළ ��යටම මාස ෙදක �න� 

ය�� ල�සන පැහැප� සම� ලබාග�න මට 

��ව� �ණා. ඒ �සා ෙව�� එෙක� ප�ෙස� 

මම දැ� �ගටම ඔ��ෙ� ��පාදන පා��� 

කරනවා.

����� සහ රස�ය අඩං� ��පාදන 

�සා සමට හා� ෙවනවා �තර� ෙනෙම�, 

සෙ� ��කා, ව�ග� ෙරාග, �නා� ගැට� 

ඇ�ෙව�න� ��ව�. ඒ �සා ඉ�මනට �� 

ෙව�න �තාෙගන නම�, ගම�, ජ�මය� 

නැ� ඕන �� එක� ගා�න ය�ෙ� නැ�ව 

�ක� ෙහාඳට ෙහායලා බලලා Echze 

Cosmetics වෙ� ��පාදනය� ෙතාරග�න 

�යන එක� �� ෙව�න කැම� අ�� 

අයට� �ය�න ඕෙ�.

Echze Cosmetics ගැන වැ� 

��තරවලට 0779966000 �යන අංකයට 

කතා කර�න.

න�ශා ��මා�

“�� අ� ෙ�වා හද�ෙ� ෙගදර. හැබැ� �� 

ෙදෙක� �� ෙවනවය �යන �� එක රජෙ� 

අ�මත එක�ද �යලා ඇහැ�වහම එයාලා මට 

“ෙ� ��න� ෙර��ෙ�ෂ� න�බ� එක�ෙ�. 

“අෙ� ��පාදන හද�ෙන න�න 

රසායනාගාරවල. එංගල�තෙ� ���වල� 

පල��� රසාය�ක ඉං�ෙ��වරෙය�ෙ� 

GMP �ය�ෙ� ඖෂධ, ආහාර, ����� සහ රස�ය අඩං� ��පාදන 

�සා සමට හා� ෙවනවා �තර� ෙනෙම�, 

සෙ� ��කා, ව�ග� ෙරාග, �නා� ගැට� 

ඇ�ෙව�න� ��ව�. ඒ �සා ඉ�මනට �� 

ෙව�න �තාෙගන නම�, ගම�, ජ�මය� 

නැ� ඕන �� එක� ගා�න ය�ෙ� නැ�ව 

�ක� ෙහාඳට ෙහායලා බලලා Echze 

Cosmetics වෙ� ��පාදනය� ෙතාරග�න 

�යන එක� �� ෙව�න කැම� අ�� 

අයට� �ය�න ඕෙ�.

Echze Cosmetics ගැන වැ� 

��තරවලට 0779966000 �යන අංකයට 

කතා කර�න.

පල��� රසාය�ක ඉං�ෙ��වරෙය�ෙ� 

අ��ෂණය යටෙ� න�නතම 

ය�ත්රා�සාරෙය� තම� ෙ�වා 

හද�ෙ�.

ෙ� ��පාදනවලට ජා�ක 

සෙ� ��කා, ව�ග� ෙරාග, �නා� ගැට� 

ඇ�ෙව�න� ��ව�. ඒ �සා ඉ�මනට �� 

ෙව�න �තාෙගන නම�, ගම�, ජ�මය� 

නැ� ඕන �� එක� ගා�න ය�ෙ� නැ�ව 

�ක� ෙහාඳට ෙහායලා බලලා Echze 

Cosmetics වෙ� ��පාදනය� ෙතාරග�න 

�යන එක� �� ෙව�න කැම� අ�� 

අයට� �ය�න ඕෙ�.

�� ෙව�න �� හදන අයෙග�
උ�පැ�න සහ�ක ඉ��වාම 
ඒ අය මාව �ෙලා� කළා

දැ��ම�

දැ��ම�



�වන �යදම අ�ක ෙලස ඉහළ යාම සහ 
ආහාර අ��දය �සා ජනතාව දැ�ව �ඩා 
���� ��න අව�ථාවක ෛච�ය� වටා 
ආහාර ක� ��� ෙගාඩගැ�ම ප්රාෙයා�ක 
ෙනාවන අ�වණ �යාව� බව ෙබාෙහාෙදනා 
පවස�. න�� එවැ� �ජාව� පව�වන 
ෙබෟ�ධය�න� පවස�ෙ� ඒවා �ෙද�ම 
ශ්ර�ධාව ��ක කරග� මහා ��ක� බව�. ��ධ 
ෙ�ශනාෙ�ද සඳහ� ව�ෙ� ��� ප්ර�ඛ මහා 
සඟ�වනට ද��ම ��ය�ට ෙදන �නයට වඩා 
මහ�ඵල මහා�සංස බව�. 

න�� ���වහ�ෙ� �වමාන ෙනා� අද වැ� 
කාලයක උ�වහ�ෙ�ෙ� ස�වඥ ධා� තැ�ප� 
ෙභෟ�ක ව��� අ�යස �ඳ කරන ෙමවැ� 
මහාප�මාණ ආහාර �ජාව� කාෙලා�තද?

ඒ ගැන ෙ�රාෙද�ය ��ව��ාලෙ� 
මහාචා�ය අ�තනායක එ� ෙ�ර� මහතා 
සම�� කළ සාක�ඡාව� ඇ��� ෙමම ��ය 
සක� කර ඇත.

“ෙදෙනා�හ� අ�ංසක ���� එ� ෙ�ල 
ක�ෙන ෙකාෙහාමද �යලා ක�පනා 
කරන ෙ� වෙ� කාෙලක ෙබා�, 
ෛච� වෙ� කෑම ක� 
��� ෙගාඩගහන එක 
මහ අ�වණ �යාව� 
�යලා මම� බය 
නැ�ව �යනවා. 
ෙ� ළඟ�� 
�ව�වැ� මහා 
සෑය ළඟ ඔය 
�යන ��ෙ� 
මහ�ශාල 
පල�� �ජාව� 
කරලා ��ණා. 
�ක� �ත�න 
අද ෙවනෙකාට 
සමහර� 
ඉ�ෙකාලවල ��ව� 
බ� බැං� �යලා එක� 
හ�ෙගන ද�ව�ෙ� බඩව� 
�රවනවා. ඒ �සා ඔය ශ්ර�ධාව 
�යන ෙ�බෙ� ගහෙගන කෑම ෙගාඩව� නා�� 
කරන අයට මම �යනවා අබ ඇටය� තර�ව� 
ෙමාළ ෙග�ය� �ෙයනවාන� ඔය නා�� කරන 
ස��ව�� නැ�බැ� ���� �ක� ෙහායාෙගන 

ක�න ෙද�න �යලා.

දැ� ෙ� කාරණාව ��වම ඇතැ� �� 

උද�යට වෙ�ම �වා�� වහ�ෙ�ලාට� 

නයාට අ�ෙකාළ ෙ��නා වෙ� මාව ෙපෙන�. 

හැබැ� ��ත �ණ� ඇ�ත �ය�නම ඕෙ�. 

���වහ�ෙ�ෙ� ෙ�ශනාව අ�ළ ෙව�ෙ� 

මහරහත� වහ�ෙ�ලා�, මා�ගඵලලා��� 

ෙ� මහෙපාෙළාෙ� වැඩ ඉ�නවාන� 

�තර�. ෙකා ෙකාෙහද එෙහම හා�ද�ව� 

ඉ�ෙ�? ක��හ� ෙකෙන� ඉ�න තැන� 

ද�නවාන� මට� �ය�න. මම� 

අ�වා�යෙය�ම ��� බලනවා. 

ෙමාකද ද�නවද? අද කාෙ� 

ෙගාඩ� ���� ඔය 

තරමට ෛච� වෙ� 

මහා �ශාල කෑම ක� 

ෙගාඩගහ�ෙ� �ය� 

ෛච� ඇ�ෙ� 

���වහ�ෙ�ෙ� 

ස�වඥ ධා�� 

වහ�ෙ�ලා වැඩ 

ඉ�නවා �යන 

��වාසෙය�. 

ඇ�තටම එෙහම 

ෙදය� නෑ. ෙමාකද 

ෙලාෙක �රාම ෛච� 

ග�භය� ඇ�ෙළ 

�ෙයන ධා�� වහ�ෙ�ලා 

හ�යට ගැනලා බැ�ෙවා� අෙ� 

���වහ�ෙ�ට ද� වහ�, ෙක� 

වහ� හැට�ව� ��ලා �ෙය�න ඕන. 

උ�වහ�ෙ�ෙ� අ�� සෑෙ� ඉ�� �ෙ� 

ද� සහ ඇට කැබ� ��පය� �තර�. ඒ �ක 

තම� ඔය මහාබ්ර�මයා ඇ�� ��ෙලාෙකටම 

ෙබ�ල ��නාය �යලා 

ෙබෟ�ධ පතෙපාෙ� 

සඳහ� ෙව�ෙ�. එෙහම 

ම��ස ෙලාෙකට ලැ�� 

ධා�� වහ�ෙ�ලාෙග� 

ෙකාටස� තම� අ�රාධ�ෙ� 

�ව�වැ� මහා සෑෙ� 

තැ�ප� කරලා �ෙය�ෙ�. 

ඒක� ��ෙලාෙකටම �ෙයන 

උ��ම ෙපාෙළාව �ව�වැ� 

මහාසෑ �ද�ම �යලා 

�ෙය�ෙ�. 

ඕකට මම ෙහාඳම 
උ�හරණය�� ෙද�න�. ෙ� 
ළඟ� මෙ� ළඟම යා�ෙව� 
��මතලාව පැ�ෙ� �යා 
ෙකෟ�ක භා�ඩ වගය� 
බල�න. ඒ යනෙකාට ෙගදර 
ඉඳලා �ෙය�ෙ� ඒ උ�දැෙග 
�තා �තර�. ප�ෙ� මෙ� 
යා�වා ඒ ද�වෙග� ‘ෙකා 
�ෙ� තා�තා?’ �යලා ඇ�වම 
��ව� ‘ධා�� වහ�ෙ�ලා 
හද�න ව�ත පහලට �යා’ 
�යලා. ඒ අපභ්රංස කතාව 
අහලා උඩ�ම �ය� මෙ� 

යා�වා ව�ත පහලට �යා� ෙමාක�ද ෙව�ෙන 
�යලා බලාග�න. ඒ යනෙකාට ��ව� වෙ� අර 
උ�දෑ ම�ෙඤා�කා කෑ� ත�බලා ��� පාට 
ෙවනක� අ�ෙ� ෙ�ළලා ඒවට ��� �රවලා 

ධා�� වහ�ෙ�ලා හදනව� ��ණ�න. ප�ෙස 
මෙ� යා�වා ඒ ��ගලයා එ�ක �ක� කතා 
කරනෙකාට ��ව� ඒවා අර� යන අය 
ප�ෙ� කෑ� කැ�නා ��ණාය �යාෙගන 
ආෙවා� �ය�ෙන ��ලට අ�ෙවලා 
අ��දහ� ෙවලා �යල�. ��ලට 
ෙනෙව� ���ට අ�ෙවලා �යලා� 
මටන� �ය�න �ෙය�ෙ�. 

හැබැ� ඉ�� ෙ� ��ය �යවන 

ෙබෟ�ධ උද�යට මම �ෙ�ෂෙය� 

�ය�නම ඕෙ� කාරණාව� 

�ෙයනවා. ඒ තම� මම ෙ� ක�� 

�ය�ෙ� ධ�මය හ� තැ�� 

අ�ලග�න �ස� ධ�මයට �ගා 

කර�න එෙහම ෙනෙව�. ෙමාකද 

��රජාණ�වහ�ෙ�ෙ� අ��ම ඉ��ම 

�ෙණ� උ�වහ�ෙ�ෙ� ��ර ��චලා 

අ� බවට ප� කරලා ඉවරය� කර�න 

�යන එක. සමහර�ට උ�වහ�ෙ� එ� 

�ව�� ද��න ඇ� ��ට ඉ�� කරලා 

ය�න ඕන මෙ� අ� �ක �තර� �යලා. 

බැ�ෙවලාවකව� වැ��ර ඇට කෑ�ල� හ� 

ඉ�� කරලා �ෙයා� �� ඒක� ��ණෙගන 

කනවා �යලා උ�වහ�ෙ� �ව�� දැකලා 

ඇ� �යල� මටන� �ෙත�ෙ�.”

ෙකෙ� ෙවත� ම��ම �කාෙ� ��වන 

ද��ණා�භ�ඟ �ත්රෙ� �නය ගැන ෙමෙ�ද 

සඳහ� ෙව�.

“අනාගත කාලෙ� ��ධ ශාසනය �නාශ 
කර�න ���ල ප�� කහ ��� දර�න�ද 

��ෙව�. ���� ඒ ���ලය�ට සහ සංඝයා 
උෙදසාද ද� ෙද�. ඒ �ම� �ව� සාං�ක 
�නයට වඩා ��ගලෙය�ට ෙදන �න මහ� ඵල 
මහා�සංස� ෙනා�ය�.”

න�� ෙබාෙහාෙදනා පවස�ෙ� ���ල 

���� වහ�ෙ�ට �න මාන ෙදනවාට වඩා 

�� ම� අසරණ යාචක��ට ෙහා �ස�� 

සෙත�ට �නය� �ෙම� වඩා� �� ��ෙවන 

බව�. 

“මම ක��� ��වෙ� ���ෙ� ��ධ 

වචනය ඒ ��යටම ර��නන� �යම ��යට 

�� ර�න හා���ව� ඉ�න ඕනය �යලා. 

ඒක එෙහම නැ�න� ඇ�තටම ��ෙය�ට, 

යාචකෙය�ට, ��ස� සෙත�ට ෙදන �නය 

මහ�ඵල� මහා�සංස� �යලා මම� 

�යනවා. 

හ� අ� �කකට ෙ� �යන �නමාන, ආහාර 
�ජාව� �යන ඒවා පැ�ත�� �ය�ෙකා. ඒ� 
��ධ ශාසනෙ� ප�හා�යට ෙගාඩ� ෙ��ෙවලා 
�ෙය�ෙ� අද ඉ�න හා���ව� අතහැ�ම 
�යන එක �තර� අතෑරලා අ�� ෙ�රම 
අ�ලෙගන ඉ�න �සා �යල� මමන� �ය�ෙ�. 
ෙ� කතාවට අ�ෙයාග කර�න ��ව� එක 
හා���නම� හ� ඉ�නවන� ඇ�� මට 
�ය�න ඔබ වහ�ෙ�ලා ෙමානවද අතෑරලා 
�ෙය�ෙන �යලා. මටන� ෙ��න �ෙය�ෙ� 
ඔබවහ�ෙ�ලා �� කාෙ� ඇඳ� �� එක 
�තර� අතෑරලා කහ පා�� අ�� �� එක� 

මහෙගන �ෙයනවා �යන එක �තර�.” 

එෙ�ම ව�තමානෙ� ��වන �හාර�ථාන 

ඉ����ද ඒ හා සමානම ක�ණ� බව� 

මහාචා�යවරයා �යා��ෙ�.

“දැ� ෙගාඩ� හා���ව� උෙ� හවස 
�ත�ෙ� රෙ� ෙකාතැනද අ�ලග�න උස 
ක�ද� �ෙය�ෙ� �යලා. ඊටප�ෙ� ඒ ක�ෙ� 
රා� අ�ග්රහය සහ හ��ෙ� සහෙයාගය� 
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ඇ�ව ප�සල� හදනවා. හැබැ� ඒ 
අ�ාග�කය�ට අ�ෙයාග කර�න �තාෙගන 
�ස� ෙබෟ�ධ ආගම ��� කරන ���� 
ෙ�තනාව�� ෙනෙව�. මම උ�නා�ෙ�ලාට 
�යනවා රට වෙ�ම �ෙයන හැම ක�දකම 
ප�ස� හද�න ඕනන� ඒ කාෙ� රජව� �ට 
ක�� ඔය �ක� කරලා ඇ�. ඒ �තර� න� 
බැ�යෑ. අ�� ආග�වල ��ම වහ�ෙ�ලා 
පාරව� අ�ෙ� තැ�ප� කරලා �ෙයන �සා 
අෙ� ��හා���ව�ව� ��ම� හ��වල 
බජා� එකට ෙගනැ�ලා. ඒ ෙගනැ�ලා 
ගහ� යට හ� බ� ෙහා�� එකක හ� ��� 
ෙප��යකට �ලා උ�වහ�ෙ�ව� �මා�� 
කරලා. ඊටප�ෙ� උ�වහ�ෙ�ව �ඟ�ෙන� 
කරලා ඒක ඉ�සර�� කැටය�� �යනවා. 
ඒක� බැරෙව�ෙ� කාෙගහ� ��මකට. 

���ට ස��වල ආසාව� ��ෙණ නෑෙ�. 
එෙහම ��ණන� රජකම �ලා මහණකම 
ෙහායාෙගන ය�ද? 

ෙකාෙහාම �ණ� මම අවසාන වශෙය� 
අෙ� රෙ� ප�ස�වල වැඩවසන සෑම 
�වා��වහ�ෙ� ෙකෙන�ෙග�ම ෙබාෙහාම 
කා��ක ඉ��ම� කරනවා.

අෙ� රෙ� ���� ක�න �� 

���� ෙබා�� වහ�ෙ�ලා, ෛච� 

රාජයාණ�වහ�ෙ�ලා අ�යස මහ�ශාල 

කෑම�ම ෙගාඩගහ�න �� ගණ� �ද� 

�යද� කර�න එපා. අ���යට �ණ� 

ම�ව�තට �ණ� මම �ය�ෙ� හැ�යාව� 

�ෙයනවාන� ෙ� ෙවලාෙ� ඔය �ෙයන 

ධන�ක�දෙය� ෙකාටස� ��ප��ට 

ෙබදලා �ලා ඒ අයට බැ� ෙවලාෙ� හ�ය� 

ෙව�න �යලා. ෙමාකද ෙ� රෙ� ඉ�න 

ෙබෟ�ධ ජනතාව ��ෙණා� �තර� ෙබෟ�ධ 

ධ�මය� ඉ�� ෙව�ෙ�. 

අෙ� ෙලා��� ���ෙ� ධ�මයට 

අ�ෙයාග කර�න ��ව� ධ�මය� ෙ� 

��ෙලාෙකටම නෑ. ෛච�යට, ෙබා�යට 

�ංජනය� ෙදක� එ�ක ��ධ �ජාව 

��බා �යලා ��හා���ෙවා තරහ ෙව�ෙ� 

නෑ. අ�ක ��හා���ෙවා ෙකාතැනව� 

�යල නෑ මට අහව� දවසට �ංජන 

��ෙදක� ඕෙ� හැට ෙදක� ඕනය �යලා. 

අ�න ඒ �සා මම සෑම ඇ� හැ� හැම 

�වා��වහ�ෙ� නමකෙග�ම අවසාන 

වශෙය� ඉ�ල�ෙ� ද�ෙවා ඇ�� ���ෙ� 

��ධ �ජාව� ෙහාෙර� කන කාෙලක 

ඔෙහාම කෑම�ම �රපරාෙ� �� කර�න 

එපා. ඒ �ද�ව�� �ස��ද�� ෙපෙළන 

අ�ංසක ම��සෙය�ට එක බ�ෙ�ල� හ� 

ෙද�න. ඒක තම� ෙබෟ�ධය� ��යට අ�ට 

ෙ� ෙවලාෙ� කර�න ��ව� ෙහාඳම ෙ�.”

ෙ�රාෙද�ය 
��ව��ාලෙ� 
මහාචා�ය අ�තනායක 
එ�. ෙ�ර�

අද 
ෙබෟ�ධෙයා 

�� හා���ව�ව� 
බජා� එකට ෙගනැ�ලා, 

ඒ ම�වට ��� ෙප��ය� 
ඇ�ෙ� උ�වහ�ෙ�ව� 

�මා�� 
කරලා

සමහර�ට 
උ�වහ�ෙ� එ� 

�ව�� ද��න ඇ� 
��ට ඉ�� කරලා ය�න ඕන 
මෙ� අ� �ක �තර� �යලා. 

බැ�ෙවලාවකව� වැ��ර 
ඇට කෑ�ල� හ� ඉ�� 
කරලා �ෙයා� �� ඒක� 

��ණෙගන කනවා 
�යලා

එක 
හා���නම� 

හ� ඉ�නවන� ඇ�� 
මට �ය�න ඔබ වහ�ෙ�ලා 

ෙමානවද අතෑරලා �ෙය�ෙන 
�යලා. මටන� ෙ��න �ෙය�ෙ� 
ඔබවහ�ෙ�ලා �� කාෙ� ඇඳ� 

�� එක �තර� අතෑරලා කහ 
පා�� අ�� �� එක� 

මහෙගන �ෙයනවා �යන 
එක �තර�

අ�ක�, අෙ� තා�තා 
ධා�� වහ�ෙ�ලා හද�න 
ව�ත පහලට �යා

�ං�� ෙකා�ඩ ����� පා� පාර� �ෙ� 

ගම� කර�� ��යා. ප�සරය හ�ම අ���. 

එකවරම ෙ�ගෙය� පැ�� ප්රාෙඩා වාහනය� 

ඔ�� ඉ��ෙ� නැවැ��වා. එ�� බැ�ෙ� 

ෙද�ව��ට සමාන ඇ�ම� ඇඳ� ත�ණෙය�. 

එයාෙ� ෙබ�ෙ� ෙටල�ෙකා� එක� එ�ෙල�� 

��ණා.

“අෙ�! ක�ද ෙ�?” ෙකා�� බයෙවලා!

“බයෙව�න එපා. මං තම� ��හ� ෙද�යා! 
ත��සාෙ� ෙසාෆා එකක වා�ෙවලා ම�ෙලාව 
�හා ෙටල�ෙකා� එෙක� බලනෙකාට ඔය ෙද�නා 
��හ� ෙව�න ��න �ක දැකලා මට �ක ��ණා. 
ඉ�� මං ඔය ෙද�නට ��ට ෙව�න ම�ෙලාවට 
ෙට�ප� ‘�ත’ �ණා.”

“අෙ� ඔ� �...�... ��හ� ෙද�යෙ�! අ� 

�� ෙලාෙකම �ෙයන ෙ�ව� �ෙ�, ඇෙ� 

ඉ�ව� එ�න එ�නම අ� නා� ෙවනවෙ�!” 

ෙකා�� නාෙහ� ඇ�වා.

“බයෙව�න එපා. මං ඔෙ�ලා ��හ� 
කර�න�.” ෙද�යා ග� ෙදකක බ�න ලද �රය� 

මැ�වා. 

“දැ� ෙමාකද අ� කර�න ඕනෑ ෙද�යෙ�?” 

�ං� �ම�ෙ� ත�ය��.

“�ක� ඉවසනවා. ඒ �ෙර� එහාට ���ලා 
‘තව... තව...’ �යනවා. එෙහම �ය�න. බලාෙගන 
ඉ�නෙකාට වයස අ�ෙවනවා. තම�ට ඕනෑ ගානට 
��හ� �ණාම තව, තව �යන එක නව�තනවා.” 
ෙද�යා උපෙද� ��නා.

���ම ��හ� ෙව�න �රය එහා පැතතට 

�ෙ� ෙකා��. ඇය ‘තව....තව’ �ය�� 

අ��� දහඅෙ� ල�සන ළ���ය� � ආෙ� 

ෙයෟවනෙ� රඟෙදන චම�කාරෙය�!

ඇය එ�න� ෙපරම �ං� �රය එහා පැ�තට 

��වා.

“තව.... තව” �ං�ෙ� හඬ.

ෙබාෙහා ෙ�ලාව� ගත�ණ�, �ං� ‘තව... 

තව’ �යන එක නැවැ��ෙ� නෑ.

“ෙ� නර �ය�යට ��හ� ෙව�න �ෙයන 
ත�හාව�!” ෙද�යා ෙ�ව ���ම� ���වා.

තව� ෙමාෙහාත�� ඇ�ෙ� ���ෙය�ෙ� 

‘ඔහෑ.. ඔහෑ’ හඬ�!

“සක්ර ෙද�යෙ�! �ං� නර ��කාව වැ� 

ත�හාවට ෙහාඳටම ළ���ය� ෙව�න ��� 

ම�තෙ� වැ��ර ම�රලා අතද�ෙව� ෙවලා!” 

ෙද�ෙයා කෑ ගැ�වා.

“ඕ�ට ඔෙහාම ෙව�ච එකම� කා�ය!” 

ෙකා�� ��ෙ� ස���.

�ං� ‘ඔහෑ... ඔහෑ’ �ය�� ගැ�� නැ��ටා. 

ෙමෙත� ෙ�ලා ඇය දැක ඇ�ෙ� ��නය�!

සංඛ සඳ�ව�

ඔය ෙද�නා 
��හ� ෙව�න 

��න �ක දැකලා 
මට �ක ��ණා!

��� ම��කා
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එ�.�.�.ඊ සං�ධානය ��� අ�ශය කෲරතර 
ෙලස මරා දැ� ෛව�ව�යක, ��ව��ාල 
ක�කාචා�යව�යක සහ ඉ��ගා� සමාජ 
�යාකා��යක � රා�� �රාණගම ඝාතනයට 
වසර 33� ��ම ෙය� ��ෙ� සැ�තැ�බ� 21 
වැ��ටය. ෙ� ��ය සැකෙස�ෙ� ඒ ���ෙත�.

එ� 1989 සැ�තැ�බ� 21 වැ��. 

��ව��ාලෙ� ඉගැ��� කට�� ඉවර 

කරලා හවස පහ� ගාණකට  රා�� යාපනය 

��ව��ාෙල� එ�යට ආවා. �� බ��කෙ�ට 

නැගලා ෙවන� වෙ�ම ෙගදර ය�න ග�තා. 

�ං� පැට� ෙද�නා මග බලාෙගන ඉ�න හ�� 

ඉ�ම�� ෙගදර ය�න ඕෙ� �යල සමහර�ට 

රා�� �ත�න ඇ�.

කැ�ප� එක පා� කරලා ෙලා� �ර� ය�න 

�ෙ� නැහැ.

“රා��... රා��...”

��ප�ෙස� ආ� ක�ෙදා ෙද�ෙන� කතා 

කළා. නම ��ෙ� ක�ද �යලා �පර� කර�න 

රා�� බ��කෙ� නතර කළා. ඒ� එ�කම 

ෙකෙන� රා��ෙ� නළලට ��ෙතාලය� 

��බා.

“ඇ� මාව මර�ෙ�...?” රා�� නළලට අ� 

ෙදක �යාෙගන ඇ�වා. �ය�න ලැ�ෙ� 

එ�චර�. එක ���සම� ඇෙ� නළල හරහා 

ඔ�වට ��බැ�සා. රා�� ��� අතට 

වැ�ණ� එ�කම ඒ අම��ස ම��සයා ඇෙ� 

ඔ�ෙ� ��ප�සට තව ෙව�පාර� ��බා. 

ඒ උ�ඩය එ�යට �ටෙවලා ��ෙ� ඇෙ� 

ඇෙස�.

එ� එ�.�.�.ඊ. සං�ධානය රා��ව �හඬ 

කෙ� එෙහම. �ල� ෙදමළ ජනතාවෙ� යහපත 

බලාෙපාෙරා��ෙව� එ�.�.�.ඊ සං�ධානයට 

සහාය දැ��ව� ඔ��ෙ� වැඩ��ෙවළ 

අ�ශය අමා��ක බව ෙ���ග�� රා�� 

�රාණගම ප�වට ඔ��ට ���ධව වැඩ 

කර�න පට�ග�තා.

හඬ �හඬ කළ� රා��ෙ� මතවාද �හඬ 

කර�න ඔ��ට බැ��ණා. ඇය ���� 

ෙව�ෙව� අප�ෂපා�ව කර� කැප��� 

අදට� සමාජෙ�  කතාබහට ල�ෙව�ෙ� ඒ 

�ස�. රා��ෙ� ආදර�ය සැ�යා දයාපාල 

�රාණගම එ�ක අ�� ඇය ගැන �ක� කතා 

කළා.

“එතෙකාට මම ��ෙ� ෙකාළඹ. මට ප��ඩය 
ෙද�න රා��ෙ� ���ය� එ� හවසම යාපෙන� 
�ට�ෙවලා. මට ඇයව �ණගැ�ෙ� ප�ෙව�� 
උෙ�. රා��ව මැ�වා �යලා දැනග�තහම 
එකපාර මෙ� ඔ�ව කැරෙක�න ග�තා. �ක 
ෙවලාව� යනක� මට කතා කරග�න බැ� �ණා. 
ඒක �යාග�න බැ� මහ �ක�.”

එ� දැ�� ෙ�දනාව අදට� ඒ ���ව�� 

දැ�� �සා ඔ�ව තව� පාර�ෙ� නැ�ව 

කතාව �ලට ය�න ��වා. රා�� ද්ර�ඩ ජා�ක 

කා�තාව�. දයාපාල �රාණගම ද�ෙ� 

�ංහලෙය�.

යාපෙ� රා�� ෙකාළඹ �ට� �ංහල 

��ෙහ� එ�ක යා��ෙ� ෙකාෙහාමද?

“1976 � ෙපා��ෙය� ෙ�රාෙද�ය 
��ව��ාලෙ� ��ෙය�ව ඝාතනය කළා. ඒ 
ෙව�ෙව� �ය�ම ��ව��ාලවල ����, 
��ව�� ඒකරා� ෙවලා ව�ජනය� කළා. 
මම එතෙකාට කැල�ය ��ව��ාලෙ� 
ආචා�යවරෙය�. රා�� ෙකාළඹ  ෛව� �ඨෙ� 
ෛව� ��ාව�. මට ඇයව �ණගැ�ෙ� 
එතැන�.

ඒ දව�වල මම ස�යව වාමාං�ක 

ෙ�ශපාලනෙ� �රත �ණා. ඒ �සා ��ත 

අවධානම� �ෙයන බව� �වාහය� ගැන 

�ත�න අදහස� නැහැ� �යල� මම ඇයට 

��වා. ඒ වෙ�ම බැ�ද� කව�හ� ප�ල 

අතඇරලා ෙ�ශපාලනයට කැපෙව�න �ණ� 

ඉඩ �ෙයනවා �යලා මම ඇයට පැහැ�� කළා. 

ඉ�� �වාහ ෙනා� ආදෙර� ඉ�න �ල� ඇය 

කැම� �ණා.

1977 � ලංකාෙ� �ංහල ෙදමළ ගැ�� 

ඇ�ෙව�න පට�ග�තා. ෙකාළඹ �ට� ෙදමළ 

�����ට �ංහල අය ගහ�න ග�තා. ඒ ප්ර�න 

�සා රා��ෙ� ��ව��ාලය� ෙහා�ට� එක� 

වැ�වා. එෙවෙ� යාපෙ� �ෙයා� අ�මලා අෙ� 

කව�ව� ඇයට ෙකාළඹ එ�න ෙදන එක� 

නැහැ �යලා රා�� බය�ණා. මාව අ��ෙව� 

�යන බය ඇයට ත��ම දැ�ණා. එෙවෙ� අ� 

�වාහෙව� �යලා ඇය ��වා. එතෙකාට මට 

29�, රා��ට 22�.

මම රා�� එ�ක ගා�ෙ� අෙ� ෙගදර ය�න 
�ට� �ණා. මර�න �ෙ�ෂ� එකට �යා �තර� 
ඇ����ය දැ�මා. ඒ පාර එයා එ�ක මම 
ර�මලාෙ� යා�ෙව�ෙ� ෙගදර �යා. � එෙහ 
ඉඳලා ප�ෙව�� යා�ව� එයාෙ� මහ�තය� 
එ�ක ෙකා�වට ���ලා කසාද බැ��. අෙ� 
කසාෙද �ං�රය�ව� ග�ෙ� නැහැ. හැබැ� 
යා�ෙවා ප�ෙදෙන� එ�ක ෙපා�වට පා�� එක� 
දැ�මා.

බැ�දට අ� එකට ��ෙ� නෑ. එයා ෙහා�ට� 

එෙ� නතර �ණා. මම මෙ� වැඩ �ක කරෙගන 

��යා. අ� කසාද බැ�� �යලා ෙගව�ව�� 

��වාස කෙළ� නැහැ. ඔය අතෙ� අවසාන 

වසෙර� රා�� ගැ�ග�තා. ප�ෙ� තම� 

ෙගව�ව�� අ�ව ��ග�ෙ�. ෛව�ව�ය� 

��යට රා��ට �මාමා�ක ���වට ලැ�ෙ� 

යාපනය මහාෙරාහල. ඒ �සා අ� එෙහ නතර 

�ණා.

�මාමා�ක ���ෙව� ප�ෙ� රා��ට 

හ���මල ෙහා���� එෙ� වැඩ කර�න 

ලැ�ණා. ෙපා� �ව� ලැ�ලා �සා මම� ෙපා� 

�ව� රා��� එෙ� �යා. හ���මල, හ�තෙ� 

පැ�ෙ� ෙබාෙහාම ��කර ගම�. �ංහල, 

ෙදමළ, ���� හැම ජා�යකම ���� එෙහ 

��යා. ��ප�කම �ය�ෙ� ෙමාක�ද �යලා 

රා�� දැ�ෙ� එෙහ�.

ක�න ෙබා�න නැහැ. ඒ අ�ෙ� ෙබෙහ� නැ� 
කාෙල�� ආවා. රා��ට ���� �� ��න එක 
දරාග�න අමා� �ණා. හැම�ම ෙගදර ඇ��ලා  
අඬනවා. රා��ෙ� ෙ�දනාව බලාෙගන ඉ�න 
බැ� තැන ඇයව ර�සාෙව� ඉව� කර� ආෙය� 
යාපෙ�ට �යා.

ප�ෙ� ඇය යාපෙ� ��ව��ාලෙ� 

ක�කාචා�යව�යක ��හට වැඩ කර�න 

ග�තා. ඔය අතෙ� 1983 ජා�වා� ෙකාලහාල 

ඇ��ණා. එතැන� ලංකාෙ� ආ��ව වෙ�ම 

�ය�ම ප�ෂ ග�ෙ� �ංහල මහජා�ෙ� 

පැ�ත. තම�ෙ� ජා�යට අපහාස, 

අඩ�ෙ��ට� ෙව�� ඉවස�ෙ� ක�ද? ඒ 

�සා 1979 වෙ� ඉඳලම ලංකාෙ� ��ධ ෙදමළ 

සං�ධාන ��ෙව�� ��ණා. 83� ප�ෙ� ඒවා 

�යකා� ෙව�න ග�තා.

රා�� ඒ ෙවනෙකාට සං�ධානගත 
ෙව�න මතයක ��ෙ� නැහැ. සාමකා� 
ප්ර�සං�කරණව�� ද්ර�ඩ ජනතාවෙ� ත��වය 
ෙහාඳ අතට හැෙර� �යල� ඇය ��ෙ�.

රා��ෙ� සෙහාද�ය එ�.�.�.ඊ. 

සං�ධානයට  උපකාර කරලා ��ණා. එකපාර� 

ෙව� වැ�� ෙකා� සාමා�කෙය�ට ප්ර�කාර 

කර�න ඇය රා��ෙග�� උපකාර ඉ��වා. 

ඒකට �යාට කම� නැ�ද �යලා රා�� මෙග� 

ඇ�වා. ඒ ෙ�ෙ� මම ��ෙ� ��ෙගන. ෙකා� 

සං�ධානෙ� අදහ�වලට මම �ල ඉඳලම 

���ධ �ණා. ‘ඒකට මෙ� කැමැ�ත� 

නැහැ’ �යලා මම අ�� පැ�තට හැ�ණා. 

ඒ� රා��ෙ� ජා�යට ෙමෙහම �ෙ� 

මෙ� ජා�ය �සා �යන වරදකා� හැ�ම 

එෙවෙ� මට� දැ�ණා. ෙකාෙහාමහ� 

ඇය එ� ඒ ෙකා� සාමා�කයට ප්ර�කාර 

කළා. 

1983 අ��ෙ�� රා�� ප�චා� උපා�යට 
එංගල�ෙතට �යා. මම ��ෙ� ලංකාෙ�. ඒ 
කාෙ� එෙහ ඩය�ෙපාරාව හ� ශ��ම�. ඉ�� 
රා�� ඔ��  එ�ක ස�බ�ධතා පව�වනවා 
�යලා ඇය එ� ��ය�� මට ෙ��ණා.

��ව� ඉ�ම�� මම එංගල�ෙතට �යා. 

ඇය ෙකා� සං�ධානය ෙව�ෙව� ����වලට 

සහභා� ෙවලා. ද්ර�ඩ ජනතාව ඒකරා� කර�න 

ෙකා� සං�ධානය ෛව�ව�, ��ව��ාල 

ආචා�යව� වෙ� ��ග� වෘ��කය� 

පා��� කළා.

ෙකා� එ�ක ස�බ�ධතා පව�වනවාන� 
මම ෙව�ෙවලා ළම� බලාෙගන ඉ�න� �යලා 
ඇයට ��වා. ඒ �යලා ලංකාවට ආවා. ස� 
ෙදකකට ප�ෙ� ඇය ඔ��ෙග� ඉව� ෙවනවා 
�යලා ��ම� එ�වා. මට, අෙ� ප�ලට ��� 
ආදරය �සා තම� ඇය එෙහම කෙ�. හැබැ� 
ඒ අ�හැ�ම� එ�කම ඇය ෙකා� සං�ධානෙ� 
ඉල�කය� බවට ප��ණා.

ලංකාවට ආවට ප�ෙ� තම� ඇය ඔ��ෙ� 

කෲරතර බව දැ�ෙ�. �ං� ද�ව�ව පවා 

��ෙධට දැ�මා. එ�.�.�.ඊ.ෙය� ඇෙ� 

ද�වව අර� �යා �යලා දවස� අ�මා 

ෙකෙන� ඇ�� රා��ට අඬා අඬා ��වා. 

ඇය එෙවෙලම ඒ අ�මා �� කඳ�රට �යා. ඒ 

යනෙකාට ඒ ද�වා මහපට ඇ��ල ��� කර 

කරා ඉ�නව�. ඒ තර� �ං� ද�ෙව�. රා�� 

ඒ ද�වව අ�මට ෙගන�ල ��නා. රා�� 

�තරම  අ��ට ��ට �ෙ� තම�ෙ� ��ෙ� 

ගැනව� �ත�ෙ� නැ�ව�.

ෙකා� සං�ධානෙ� කෲර �යාකලාපය දැක� 
රා�� යාපනය ��ව��ාලෙ� ක�කාචා�යව� 

�පෙදෙන� එ�ක එක�ෙවලා ‘මානව ��ක� 
��බඳව ��ව��ාල ආචා�යව��ෙ� සංගමය’ 
පට�ග�තා.

තව� ආචා�යව� ��ෙදෙන� එ�ක 

එක�ෙවලා ෙකා� සං�ධානෙ� කෲර�වය 

සහ ��ධෙ� ක�ක�වය ගැන ‘ෙබ්රාක� 

පැ�ම�රා’ �යලා ෙපාත� ��වා. ඒෙ� �ංහල 

ප�ව�තනය ‘��� තල  �ක’. එ�.�.�.ඊ.ය 

කව�හ� දවසක පරාද ෙවනවා �යලා රා�� ඒ 

ෙපාෙ� පැහැ��වම �යලා ��ණා.

ප්ර��ධ කර�න ක�� රා�� මට 

ඒක ෙප��වා. ඕක ප්ර��ධ කෙළා� 

අ�වා�යෙය�ම ෙකා� ඇයව මරා �න බව මම 

ඇයට ��වා. ඒ �සා ඒක ප්ර��ධ කර�න එපා 

�යලා මම ඇෙග� ඉ��වා. එෙවෙ� රා�� 

ඇෙ� ��ෙ� ගැන ��ෙ� නැහැ. ඇය එතර� 

���ත�.

ප්ර��ධ ෙව�න ක�� ෙෆාෙටාෙකා� ගහන 

තැන�� 
ෙපාත 

ෙකා� අතට 
ප�ෙවලා. 
ෙපාත ප්ර��ධ 

කරලා මාස 
ගාණ�� 

ඔ�� රා��ව 
මැ�වා. රා��ව 

මැ�ව දවෙ� 
ෙලාෙ� �රාම 
ඩය�ෙපාරාව පා�� 

�ලා ඒක සැම�ව�. 
ඇය ඔ��ට ඒ තර� 

ත�ජනය�. රා��ව 
මැ�වට ප�ෙ� ෙපාත 

��ව අ�� ආචා�යව� ර�� �ට�ණා.

ඒ කාෙ� මම� ආ��වට�, ෙ�.�.�.යට� 

���ධව කතාකළ �සා මෙ� ��තයට� 

ත�ජනය� ��බා. එතෙකාට �වලා ෙද�නා 

ෙගාඩ� ෙපා��. මම� මැ�ෙණා� ඒ ළම� 

ත�ෙවන �සා මම එයාලා එ�ක එංගල�ෙතට 

�යා. එෙහ අ��� ගාණ� ඉඳලා 2011� තම� 

මම ලංකාවට ආෙ�.

මැෙර�න මාෙසකට වෙ� ක�� තම� 
මට රා��ව අ��මට �ණගැ�ෙ�. ප�ෙ� 
ෙ�ශපාලන වැඩකට මම ��ණාමෙ� �යා. ඒ 
ගම� මම රා�� බල�න� ය�න ��ෙ�. ඒ� 
ෙහාදටම උණ ග�� �සා ය�න බැ� �ණා. ඒ 
ගැන දැනෙගන රා�� �ෙ� ෙ�දනාෙව� ඉඳලා 
�ෙයනවා. ඒ ගැන මට� ෙ�දනාව� �ෙයනවා.

එ� ඉඳලා මම ඇෙ� මතකය� එ�ක 

�ව�ෙවනවා. ඇය ගැන මට හ� ආඩ�බර�. 

රා�� අ���යට අසාධාරණයට ���ධ�� 

සට�කා� ගැහැ�ය�. ෙපාත ��වට ප�ෙ� 

ඕෙනන� ඇයට එංගල�ෙතට ��� ඉ�න 

��ණා. ඒ� ඇය එෙහම කෙ� නෑ. ���� 

ෙව�ෙව� සට� කරලා මැ�ලා �ය� කම� නෑ 

�යන මතෙය� ඇය ��ෙ�.”

���� ෙව�ෙව� ත� අරෙණ� ��ම 

�ක ද� �� රා��ය ගැන කතාව ඔ� 

ඉවරකෙ� එෙහම. ඉ�� ඈ ෙව�ෙව� අෙ�� 

උ�තමාචාරය!

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

ඒ ෙපාත දැ�ෙකා� ෙකා�
එයාව මරන බව මම රා��ට ��වා

දයාපාල �රාණගම
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ම���වල ම�ෙක්රා-�ලා��� සංඝටකය 
අඩං� බවට ඉතා� ෛව� පෙ��ෂකය� 
��ස� පළ�වරට ෙසායාගැ�ම� සමඟ 
ෙ� �නවල ම��� ගැන අස�නට ලැෙබන 
නවතම ප්රවෘ��යන� එතර� යහප� එක� 
ෙනාෙ�. ද� ප්ර��ෙය� ස�යකට පමණ ප� 
ඉතා� ම�ව�� ��හතරෙදෙන�ෙ� ම��� 
සා�පල ෙයා�ෙගන� ඔ�� ෙමම ප��ෂණය 
��කර ඇ�ෙ�.

ම�ෙක්රා-�ලා��� ෙහව� ��ද්ර �ලා��� 
ෙලස හ��ව�ෙ� ���ට� පහට අ� �ග�� 
�� �ලා��� අං�ය. ෙකෙ�ෙවත� ෙ� 
කතාව �ෙද� රටක � ���ම� යැ� �යා 
එකවර බැහැර කර�න� ෙනාහැක. ඒ �සා 
අෙ� ම�ව��ද ඒ ගැන සැළ��ම� � 
��ම �වණට ��ය. ද�� ෙකාළඹ ��ෂණ 
ෙරාහෙ� සහ � ජයව�ධන�ර ෛව� �ඨෙ� 
ළමා ෙරාග �ෙ�ෂඥ ෛව� මහාචා�ය 
�ව�� ෙපෙ�රා සමඟ ෙ� සාක�ඡාව ඒ 
ගැනය.

ම���වල ම�ෙක්රා-�ලා��� �ෙයනවා 
�ය�ෙ� බරපතළ ත��වය� ෙ�ද?

ඒක ෙකා�චර බරපතළ ත��වය�ද 

�යලා දැනට හ�යටම ��� �ය�න බෑ. 

ෙමාකද ඒ සංඝටකය ම���වල �ෙයන 

ප්රමාණය� ගැන තාම ���තව �යලා 

නෑ. ඒ �සා ඒ හරහා ෙවන බලපෑම ෙමාන 

වෙ�ද �යන එක ගැන �ය�න අමා��. 

ඊළඟට එක අ�මා ෙකෙන�ෙග� තව අ�ම 

ෙකෙන�ට සංඝටකය අ� වැ� ෙවනවද 

�ය�න අ� ද�ෙ� නෑ. ෙකාෙහාම �ණ� 

ම���වල ම�ෙක්රා-�ලා��� ��ම 

ද�ව�ෙ� පැ�ෙත� බැ�ෙවා� න� එ�චර 

ෙහාඳ ෙදය� ෙනෙව�. 

ද� ප්ර��ය�� ප�ෙ� ම���වල සා�පල 
අර� ප��ෂණ කරන ක්රමෙ�දය� ෙවන� 
රටවල �ෙයනවද?

පෙ��ෂණයකට වෙ� ම��� සා�ප� 

අරග�ෙතා� ඇෙර�න දැනට ෙලාකෙ� 

එෙහම ෙදය� කර�ෙ� නෑ. ෙමාකද 

ම���වල සංඝටක ෙවන��ම� ��ෙව�ෙ� 

නෑ. ෙලාකෙ� ෙමාන රටක අ�මා ෙකෙන� 

ග�ත� ම���වල �ෙය�න ඕන 

�ට�� �ක, ඛ�ජ ලවණ �ක සහ 

අෙන�� ෙපා� ප��ථ එක�. 

ඔය �යන සංඝටක ෙවන� 

�ෙණා� ෙවන�ෙව�ෙ� 

ද�වෙ� වයස අ�ව 

�තර�. ඒ �සා එෙහම 

කර�න අව� ෙව�ෙ� 

නෑ.

හැබැ� දැ� ෙ� ඉතා� 
ෛව� පෙ��ෂකය�ෙ� නව 
ෙසායාගැ�ම� එ�ක �ෙත�ෙ� 
නැ�ද එෙහම ක්රමෙ�දය� ��ණාන� 
ෙහාඳ� �යලා? 

ම�ෙක්රා-�ලා��� �ය�ෙ� 

පෙ��ෂණය� හරහා අ��� ෙහායාග�ත 

සංඝටකය�. ඒ පෙ��ෂණෙ� �යන 

��යට අ� ඕනෑම ෙකෙන�ෙ� ශ�රයකට 

ඒ සංඝටකය ඇ��ෙව�න ��ව�. ඒක 

අ�මලද ද�ෙවාද ත�ණෙයාද 

වැ���ෙයාද �යලා නෑ 

කාට� ෙපා��. ඉ�� ඒක 

අ�මලාෙ� ශ�රයට 

ඇ���ම �සා 

ම���වලට බලපෑම� 

එ�න ��ව�. 

ළද� ශ�රයට 
අ�ව�ම ෙපාෂක 
සංඝටක �ෙයන 
ම���වල ෙමෙහම 
ත��වය� ඇ��ම 
උඩ අ�මලාට ග�න 
ෙව�ෙ� ෙමාන වෙ� 
�යවර�ද?

ෙමය ඉතාම අවාසනාව�ත 

ත��වය�. ෙමාකද අ�ත උප� 

ද�ෙව�ට ම���වලට වඩා ෙහාඳ ෙදය� 

තව� නෑ. ඉ�� එයට අ�තකර බලපෑම� 

ෙවනවා �ය�ෙ� ඒක ඉතාම අවාසනාව�ත 

ත��වය�. න�� ෙමෙහම ත��වය� 

ඇ��ම උඩ අ�මලාට ග�න 

��ම �යවර� ෙහා �ක�පය� 

නෑ. අ�වා�යෙය�ම ඒ 

හරහා ෙවන බලපෑම 

බලලා අ�මලාට ඒකට 

��ණෙද�න ෙවනවා.

ඔබ �තන ��යට 
සාමා�ෙය� ෙ� ��යට 

ම���වලට ම�ෙක්රා-
�ලා��� එක�ෙව�න ��ව� 

�� ෙමානවද?

ම�ෙක්රා-�ලා��� ප�සරෙ� 

��ධාකාර ��යට �ෙයනවා. ��ත ප�සරය 

��� තම� ඒවා වැ��රම ශ�රයට 

ඇ��ෙව�න ��ව� ෙව�ෙ�. ඒ වෙ�ම අ� 

ග�න ආහාරව��, ආෙ�පනව�� වෙ�ම 

�පලාව� ස�කාර හරහා� ම�ෙක්රා-

�ලා��� ශ�රගත ෙව�න ��ව�. ඒ හරහා 

තම� ම���වලට� එ� බලපෑම 

එ�ලෙව�ෙ�.

ඔබ �ය�ෙ� ග��� කාලය 
�ළ මව� එ�ට වඩා ෙම� 

ප��ස� ෙව�න ඕන 
�යලා ෙ�ද?

අ�වා�යෙය�ම 

ප��ස� ෙව�න 

ඕෙ�. ෙමාකද �ස 

�ළ වැෙඩන ද�ව�ට 

මවෙ� ශ�රෙ� 

අ�තකර සංඝටකය� 

�ෙයනවාන� ඒක 

බලපානවා. ප්ර�නයකට 

�ෙය�ෙ� ඔය �යන 

අ�තකර සංඝටක ෙගාඩා� 

ෙවලාවට ඇහැට ෙ��ෙ� නෑ. ඒක 

�සා ත��වය භයානක�. ඉ�� ෙහාඳම 

ෙ� තම� ග��� අ�මලා ��ත ප�සරයට 

�රාවරණය ෙවන එක අ�කරන එක. අ�ක 

තම� �ලා��� ඇ���වල ඇ��� කරන 

ලද ආහාරපාන, ��ද්ර �ලා��� අඩං� 

�පලාව� ද්ර� හා ද�තාෙ�ප, කෘ�ම 

ෙර�ව�� සාදන ලද ඇ�� ඇ�ෙම� 

වැළ� ඉ�න ��ව�න� ඒක� ෙහාඳ�. 

ඒක අ�ෙම�ෙ� වග�ම�. ෙමාකද අ�මට 

ප�සරය ගැන පාලනය� නැ��ණාට තම� 

පා��� කරන ෙ�ව�ව�� තමාව පාලනය 

කරග�න ��ව�. තම�ෙ� බඩ �ළ වැෙඩන 

ද�වට උප�ම යහප� ප�සරය� තමා 

���ම හදලා ෙදන එක අ�ෙම�ට කර�න 

බැ� නෑ.

ද� ප්ර��ය�� ප� මවකට ��ෙණා� 
තම�ෙ� ම��� සා�පලය� ප��ෂා කරග�න 
ඕන �යලා. ඒකට ඉඩ� �ෙයනවද?

දැනටන� හැම මවකෙ�ම එෙහම කර�න 

අමා��. ෙමාකද ඒකට 

රසායානගාර පහ�ක�, 

ප්ර��ය වෙ� �ත�න 

පැ� ෙගාඩා� 

�ෙයනවා. අ�ක තම� 

එක දවස� ම��� 

සා�පලය� ප��ෂා 

කරෙගන ෙ��ම� 

නෑ. ෙමාකද එක �ගට 

ඒ ත��වය �යාග�න 

බෑෙ�. 

�ක� හ� ම�ෙක්රා-
�ලා��� ප්ර�නය 
ෙමරට ම�ව��ෙ� 
ම���වලට� 
ආෙවා� ඒකට �ස�� 
�ෙයනවද?

�ක� හ� ෙනෙව� 

අ�වා�යෙය�ම ෙ� 

ත��වය ලංකාවට� 

බලපා�න ��ව�. 

ෙමාකද ලංකාව 

�ය�ෙ� ෙලාකෙ� 

ෙකාටස�ෙ�. ෙ� යන 

��යට අෙ� ප�සර 

�ෂණය එ�ක ම�ෙක්රා-

�ලා��� �යන එක 

කව�කම හ� අෙ� 

අ�මලට� බලපා�න 

බැ� නෑ. ම��� හරහා 

නැත� ෙවන ��යකට 

හ� ඒ හරහා අ�තකර 

බලපෑ� එ�න ��ව�. ෙ� ෙවනෙකාට� 

ලංකාෙ� අ�� ආබාධ ස�ත ද�ෙවා වැ� 

වශෙය� ෙහායාෙගන �ෙයනවා. ෛව� 

තා�ෂණෙ� ���ව �සා එෙහම ද�ව� 

වැ� වශෙය� අනාවරණය කරග�නවා 

ෙව�න� ��ව�. නැ�න� අර �ය� ��ෙ� 

අ�තකර බලපෑ� �සා ෙව�න� ��ව�. 

ෙකාෙහාම� ෙ� අහ�න ලැෙබන ෙ�ව� 

එ�ක ද�ෙව� ප්ර�ත කර�න ඉ�න අ�ෙම� 

ග��� කාලෙ� ඉඳ�ම ෙවනදට වඩා 

ප��ස� ෙවන එක ව�නවා.

ම���වලට ආෙ�ශකය� ෙහායාග�න ෙව�ද 
ඉ�සරහට?

ෛව� ��ාෙ� සඳහ� ෙවන ��යට 

අ�ත උප� ද�ෙව�ට ෙද�න ��ව� 

ෙහාඳම ෙ� තම� ම��� �ය�ෙ�. ෙලාකය 

ෙකා�චර ��� �ණ� ෙ� ෙවනෙකාට 

ම���වලට ��ම ආෙ�ශකය� ෙහායාෙගන 

නෑ. ව�ම� ෙවළඳෙපාෙ� අ� ද�නවා 

ම���වලට ආෙ�ශක ��යට ��ධ ���� 

ව�ග �ෙයනවා. ඒ� ඒ ��ෙදය� ෙ� 

ෙවනක� න� ම���වලට සමකර�න 

හැ�ෙවලා නෑ. 

සමහර අ�මලා ද�ෙවා වැ� කාලය� ම��� 
ෙබානවා �යලා ඒක නවත�න ය� ය� උපක්රම 
භා�තා කරනවා. ඒක ෙහාඳ ත��වය�ද?

අ�ත උප� ද�ෙව�ට මාස හය� යනක� 

අ�වා�යෙය�ම ම��� �තර�ම ෙද�න 

ඕෙ�. මාස හය ඉවර�ණාම ඒ ද�වට 

ගැළෙපන අ�දෙ� අමතර ආහාර ලබාෙද�න 

��ව�. එතැ�� ප�ෙ� අ���ද� �යාම 

වැ��� ආහාර පට�ග�තට ��ම ප්ර�නය� 

නෑ. හැබැ� ම��� ෙදන එක අ��� ෙදක� 

ෙනානව�වාම කළ ���. අ��� ෙදෙක� 

ප�ෙ�න� ඒ වෙ� ෙ�ව� කළාට ��ම 

ප්ර�නය� නෑ.

�ව� එ�.ෙසන�ර�න

ෙලාකය 
ෙකා�චර 

��� �ණ� 
ෙ� ෙවනෙකාට� 

ම���වලට ��ම 
ආෙ�ශකය� 

ෙහායාෙගන නෑ

ෙමෙහම 
ත��වය� 

ඇ��ම උඩ අ�මලාට 
ග�න ��ම �යවර� 
ෙහා �ක�පය� නෑ. 

අ�වා�යෙය�ම ඒ හරහා 
ෙවන බලපෑම බලලා 

අ�මලාට ඒකට 
��ණෙද�න 

ෙවනවා

මහාචා�ය
�ව�� ෙපෙ�රා
ළමා ෙරාග
�ෙ�ෂඥ ෛව�
ද�� ෙකාළඹ
��ෂණ ෙරාහල,
� ජයව�ධන�ර 
ෛව� �ඨය

ද�ව�ෙ� ��ත ෙ�රග�න ළඟ�ම 
ම��� තහන� කර�න ෙව�ද?
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“කරකාර බ��නට කාෙ� ෙහා�
බහ ��ෙනා�� ආල ���...”

එ� ප්ර�ණ ගායන ��� උපා� ක�න�ගර 
මහ�මයා ෙ� �තය ගායනා කරනෙකාට 
ප්රසංග ෙ��කාෙ� පහළ ඉඳ� ර�කෙයා 
හැ��ෙ� හ�යට නැ�� ෙත� �ලා 
වෙ�. ඒ �සා ඒ කාෙල� අ� හ� රහට ඒ 
�තය ���. ඒ� �ක ෙ�හකට උඩ� �ං� 
ෙක�ෙල�ෙග හ�� ෙවන�ම ��යකට 
අ�ට ෙ� �තය ඇෙහ�න ග�තා. නැ�� 
ෙත� නැ�වට ෙමාකද ක�ණ රසායනය� 
බ� ඇෙ� හඬ�, තාෙලට නැළෙවන ඇෙ� 
බඳ� �සා අෙ� පර�පරාෙ� හැෙමාම 
උ�ම�තකෙයා වෙ� ෙ� �තය ��ණන�න 
පට�ග�තා. ඒ �තර� ෙනෙව� සමාජ 
මා� හරහා ෙබ�හ��න� පට�ග�තා. 
අ��මට ෙ� �ං� ෙක�ලෙ� ��තය 
කණ�ට ෙපරෙළ�න තර� ඒ �තය ඇෙ� 
ගායන ��යට ආ��වාදය� �ණා. ඇය 
ෙවන ක��� ෙනෙව�, ජන�ය ගායන 
���� කාංචනා අ�රා�. ෙ� �නවල 
ලංකාෙ� බ�තරය� එ�මහ� සහ ගෘහ�ථ 
ප්රසංග වෙ�ම �ටරටවල පැවැ�ෙවන 
ප්රසංගවලට� ඇෙ� හඬ නැ�වම 
බැ�ෙවලා. ඉ�� හඬ තරමටම �ෙව�� 
��දර ෙ� ගායන ����ය තම� අද 
‘ධර�’ කවරය දරාෙගන ���ෙ�.

“මං කරකාර බ��නට �තය 
ප්ර���මාණය� ��යට ගායනා කෙ� එ� 
�� ගායන ���යා ෙවන උපා� ක�න�ගර 
මහතාෙ� ප�ෙ� අයෙ� ආරාධනාවකට. 
ඒ වෙ�ම ‘නාද’ සං�ත ක�ඩායෙ� අ�� 
සං�ත සංෙයාජනයකට. න�� �තය 
එ�ද�ව�න ක�� මං එක වැඩසටහන� 
අතර�ෙ� ඒ �තය ගායනා කළා. එතැන� 
ෙනා�ත� තර� ප්ර�චාර ලැ�ණා. සමාජ 

මා� හරහා ඒ ��ෙයාව පවා ෙනාසෑෙහ�න 
ප්ර��ධ �ණා. ඇ�තටම ��� ��ෙ� නෑ 
එ�චර ෙදය� ෙව� �යලා. ඒ� ෙමාක�ෙදා 
වාසනාවකට එෙහම �ණා.

කරකාර බ��නට �තයට ක�� අ�ක� 
ෙප� කතාව�, කා�, �මා, උ�රා� �යන 
�ත කරලා ��ෙ�. ඒ� කරකාර බ��නට 
�තෙය� ප�ෙ� කර� දැෙනනා �� මා, 
නාෙද�, ෙනා�ය� වෙ�ම ආෙ� ම� �යන 
හැම �තය�ම ���� හ�ම ආදෙර� 
වැළඳග�තා.”

කාංචනාෙ� ��ම පාස� ෙව�ෙ� 

ෙ�ය�ෙගාඩ ����ය ප්රාථ�ක පාසල 

සහ ��ගම �.එ�.ෙ�නානායක ජා�ක 

පාසල. ඊටප�ෙ� ඇය උස� අ�ාපනය 

ෙව�ෙව� ග�පහ ර�නාව� බා�කා 

��ාලයට ඇ�ළ� �ණා. ඒ පාසෙ� 

උස�ෙපල ��ාව� ෙවලා ��ය� 

වර� �වෘත අංශෙය� 2016 වසෙ� 

රා� ස�මාන උෙළෙ� වසෙ� ප්රශ�තම 

ස�ප්ර��ක ජන ගා�කාවට �� ස�මානය 

ලබාග�න� තම� වාසනාව�ත �� බව� 

කාංචනා අපට ��ෙ�.

“ඒ ස�මානය කව�ව� මට අමතක 
ෙව�ෙ� නෑ. මං ඒ ස�මානයට ��ෙ�ශ 
ෙවලා �යලා ෙගදරට ��ම එ�� පවා මට 
ඒක ලැෙබ� �යලා ��ෙ� නෑ. ෙමාකද ඒ 
ෙවනෙකාට මං ෙපා��. අ�ක �වෘත අංශය 
��වම වය� ෙ�දය�� නෑෙ�. ඒ� අ�මා 
න� අ�� සා�ය� එෙහම අරෙගන මට� 
අ�� ඇ�ම� අර� �ලා ස�මාන උෙළලට 
ය�න ලැ�� �ණා. මා� එ�චර �ත�ෙ� 
නැ�ව ස�වා� එක� ඇඳෙගන �යා. 
ස�මාන උෙළල මැද� එකපාරට ��ෙ� 
නැ�ද, 2016 රා� ස�මාන උෙළෙ� �වෘත 

අංශෙය� වසෙ� ප්රශ�තම ස�ප්ර��ක 
ජන ගා�කාවට �� ස�මානය �නාග�ෙ� 
කාංචනා අ�රා� �යලා. එතැ�� ප�ෙ� 
තම� මෙ� ��ෙ� ෙගාඩා� ෙවන��ෙ�.”

*ඒ �ය�ෙ� �ං� කාෙ� ඉඳ�ම 

කාංචනා ඇ�ෙ� ද�ෂ ගා�කාව� ඉඳලා. 

එෙහම ෙ�ද?

“�ං� කාෙ� ඉඳ�ම මට ගායන හැ�යාව 
��ණා. මං ඒක ත�ෙය� ව�ධනය 
කරග�තා. කටහඬ ����� කළා. 
ඊටප�ෙ� හැම ෛශ�යකම 
�ත ගායනා කර�න 
ඉෙගනග�තා. සාමා� 
ෙපළට, උස� ෙපළට 
පවා සං�තය කෙ�. 
ඊටප�ෙ� සං�තය 
වැ��ර අ�යනය 
කළා. ෙ� ෙවනෙකාට 
ෙකාළඹ ෙසෟ�ද�ය කලා 
��ව��ාලෙ� සං�ත 
��ා අංශෙ� උපා�ය 
හ�රනවා. මෙ� ප�ෙ� 
ඉ�ෙ� අ�ම�, තා�ත�, 
අ�ක�, ��අ�ම�. ඒ අය� 
මෙ� ගමනට උප�ම සහෙයාගය 
ද�වනවා.”

*එතෙකාට කාංචනා �ං� කාෙ� ඉඳ�ම 

�න දැ�ෙ� ගා�කාව� ෙව�නද?

“එෙහම �නය� ��ෙ� නෑ. ඇ�තටම 

මං �ං� කාෙ� ඉඳ�ම �න දැ�ෙ� ප� 
ෛව�ව�ය� ෙව�න. ඒ �සා උස� ෙපළට 
��ා �ෂය� තම� කර�න �තාෙගන 
��ෙ�. ඒ� ඔය කාෙලම වෙ� ඉ�ෙකාෙ� 
ඒකල ගායන තරඟය�� මං ජයග්රහණය 
කළා. එ� මං ��ෙ� ‘� �� � ��’ �තය. 
ඊටප�ෙ� හැෙමාම මාව ද��� ‘� ��’ 
�ය�න පට�ග�තා. ඒ ��යට පාසල �ළ� 
ජන�ය �ණා. ඉ�� මට ��ණා මෙ� ගමන 
�ෙය�ෙ� සං�තය එ�ක �යලා. අ��ෙ� 
ප� ෛව�ව�ය� ෙවන �නය ෙවන� ෙවලා 
ගා�කාව� �යන තැනට ෛදවය මාව අර� 
ආවා.”

ෙ� �නවල කාංචනා අ�රා� නැ� 

සං�ත ප්රසංගය� ෙහායාග�න 

ෙ�� නෑ. ලංකාෙ� ෙකාෙ� 

ෙකාතැනක සං�ත 

ප්රසංගය� ��ණ� 

ඇයව ඒ ප්රසංගෙ� 

ද��න ��ව�. 

ෙමාකද ඇයට ර�ක 

ර�කා�ය�ෙග� 

�ෙය�ෙ� ඒ තර� 

ෙලා� ඉ��ම�. ඒ 

ගැන� අ� ඇයෙග� 

අහලා බැ�වා.

ත�ව� 
අහෙ� බැබෙළ�� 
තම� ක��� ඒක 

ද��ෙ�. ඒ� ක��� ඒ 
ත�ව ��මාණය ෙවන හැ� 
ද��ෙ� නෑ. අ�න ඒ වෙ� 

අ��� ගාණ� ෙවෙහ�ලා ආ� 
ගමන� තම� මට �ෙය�ෙ�. 

මම� වැ�� තැ� ��ණා. 
ප්ර��ෙ�ප �� තැ� 

��ණා.

මම ඉ�සර �තාෙගන ��ෙ� 
ප� ෛව�ව�ය� ෙව�න 
ජන�ය ගායන ���� කාංචනා අ�රා�
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“ඇ�තටම ��ෙවා� ප්රසංගව��න� 
��ම අ�ව� නෑ. ගෘහ�ථ වෙ�ම එ�මහ� 
ප්රසංගවලට ආරාධනා ගලාෙගන එනවා. 
ඒ� කා�යබ�ල බව එ�ක සමහර ඇර�� 
බාරග�න ෙව�ෙ� නෑ. ප්රසංග �සාම 
කැ�ප� එෙ� වැඩ පවා අතප� ෙවන 
ෙවලාව� �ෙයනවා.”

ෙ� කතාබහ අතර�ෙ� කාංචනාටම 

ආෙ��ක ඇෙ� �� වරලස ගැන 

අහ�න� අ� අමතක කෙ� නෑ.

“මං ඉ�ෙකාෙ� දහය වසෙ� ඉඳ� තම� 
ෙකා�ෙ� වව�න පට�ග�ෙ�. ඒ ෙවනක� 
ෙකා�ෙල� වෙ� ෙකා�ෙ� ෙකාටටම කපල� 
��ෙ�. ෙ� ෙවනෙකාට ෙකා�ෙඩ ද��ෙස� 
��ට� පහළට �ග�. ඇ� ෙදක වෙ� තම� 
ඒක� ප��ස� කරග�ෙ�. ස�කාරයකට 
�යලා කර�ෙ� අ�මා ෙගදර හදන 
ෙපා�ෙත� ගාන එක �තර�.”

කාංචනා අ�රා� �ය�ෙ� ෙ� 

ෙවනෙකාට ජන�ය�වෙ� ��ෙප�ෙ�ම 

��� ගා�කාව�. ඒ� එෙහම� �යලා 

��ම ආඩ�බරකම� ඇෙ� ච�තය �ළ 

නෑ. ඒක� ඇෙ� සං�ත ගමනට ෙලා� 

ආභරණය� ෙවලා �ෙයන බව පැහැ���. 

ඒ �හතමා�කමට ‘ධර�’ අ�� ආදෙර� 

�යන ගම� අ� ඇයට ස���ෙ� 

අවසාන වශෙය� ඇයට �ය�න ෙදය� 

�ෙයනවාන� ඒකට� ඉඩ� ෙව�කරලා.

“ෙ� මං ��ඝ කාලය� ��ෙ� ෙහ�� 
අමා�ෙව� ආ� ගමන�. ගමන ��කර� 
තම� ඒ� ��දර�. ත�ව� අහෙ� 
බැබෙළ�� තම� ක��� ඒක ද��ෙ�. 
ඒ� ක��� ඒ ත�ව ��මාණය ෙවන 
හැ� ද��ෙ� නෑ. අ�න ඒ වෙ� අ��� 
ගාණ� ෙවෙහ�ලා ආ� ගමන� තම� මට 
�ෙය�ෙ�. මම� වැ�� තැ� ��ණා. 
ප්ර��ෙ�ප �� තැ� ��ණා. ඒ� අ�මා 
තා�තා ඒ වෙ� තැ�වල� ශ��ම� ෙවන 
හැ� මට �යලා �ලා ��ණා. ඒ �සා දැ� 
මං වැෙට�න බය නෑ. ෙමාකද නැ���න 
ද�නවා. ඒ වෙ�ම ප්ර��ෙ�ප කර� අයට� 
���� �යනවා. ඔ�� එෙහම කර� �ස� 
මං ශ��ම� �ෙ�. මං ගා�කාව� ��යට 
ෙලා� ෙලා� �න ද��ෙ� නෑ. මට ඕන මට 
��ව� කාලය� මෙ� කටහ�� ���� 
�වප� කර�න. ඒ ��� මං යා �� ගමන 
�රායාසෙය�ම �රණය ෙව� �යලා මං 
�තනවා.”

�ව� එ�.ෙසන�ර�න
ඡායා�ප - සම� අෙ���ව�ධන

උ� �� �රණ ඇෙ� ෙග��ලට එ�ක� 

පා�ෙ� ෙවන�ට නැ� ආදරය� අරෙගනය. 

ඒ ආදරය දැ� දැ� වඩා� තම�ට ස�ප වග, 

��ෙ� �නැෙහන එළව� පා�� ෙදස බල�� 

ඕ �ත��ය.

“ආහාර �ගය� එනවා �යලා හැෙමාම 
වෙ� කතා ෙව�� වගා කරන එෙ� වැදග�කම 
ගැන මට� ෙ��ණා. හැබැ� අෙ� ඉඩම 
ප�ච� එක�ය ��ස� �ණාට ෙපා� ග�වල 
ෙහවන �සා වගා කර�න ��ව�ද �යන 
ප්ර�නය මෙ� �ෙ� ��ණා. ඒ� ෙකාතැ�� 
හ� පට�ග�න ඕන �සා, ��ෙ� 
අ�ව වැෙටන ඉඩකෙ� ��� පැළ 
�ක� හ� �ටව�න ඕන �යලා 
��වා. ඊළඟට මමම පා�� 
හදලා ල�සනට ��ෙවලට අෙන� 
ෙභාග� �ෙට�වා. දැ� ඒ එළව� 
පැළවල, වැ�වල ෙග� කර� 
හැෙදන කාෙ�.”

ඒ ��බ�ෙගාඩ මාවරම��ෙ� 

ප�ං� උදය�� ත��ලා�. 

�වාහෙය� ප� ��බ�ෙගාඩ 

ප�ං�යට පැ��යද, ඇෙ� 

ළමා කාලය ෙග�ෙ� ර�න�ර 

කලවාෙන�. ෙබාෙහා ��දර 

වට�ටාවක �ව� � ඇයට 

ෙගව�ෙ� ද��නට ලැ�� 

එළව�, පල�� ගැන ඇ� මතකය ��දරය.

“ඒ කාෙ� ෙගදර කෑමට ව�ෙ� එළව� 
�ටවලා ��ණා. ඒවා �ටවනවා වෙ�ම ඒවට 
සා�� කෙ� අ�ම�, තා�ත�. මම �ෙට�වන� 
�ෙට�ෙ� ම� පැළය� ෙදක� �තර�. 
ෙකාෙහාම �ණ� ව�ෙත� කඩාග�න මෑ කර� 
ඉ�වම ඒවෙ� අ��ම රසය� �ෙයනවා. අෙන� 
එළව� �ණ� එෙහම�. කාලය� �ය� ඒ රසය 
අදට� දැෙනනවා. මම �වාහෙවලා මහ�තයෙග 
ෙගදර ප�ං�යට ආවට ප�ෙ� ෙපා�යට හ� 
ෙගව� වගාව� කර�න ඕන �යන අදහස �තට 
ආවා. මම ඒ දව�වල ��යාව කෙ� රා� 
ඖෂධ ��ගත සං�ථාෙ� ආනයන අංශෙ�. 
දැ� ��ග�ක ඖෂධ ෙග�වන සමාගමක 
ෙට�ඩ� අංශෙ� සහකාර කළමනාකාරව�යක 
ෙලස කට�� කරනවා. ඉ�� ඇ�තටම ��යාව 
එ�ක මට �ෙ�කය අ��. ෙගදර 
ඇ�� වට�ට බැ�වම ෙ��ෙන� 
ෙපා�ග�ව�� ෙහවන �� 
ප�සරය. ��ලට �තර� අ�ව 
වැෙට�ෙ�. ඒ� ෙ� අ���ෙ� 
ජනවා� මාෙ� ෙගදර �ය දවසක 
මම දැ�කා තා�තා ව�බ� පැළ 
තවාන� �ලා �ෙයනවා. එ�� 
පැළ �ක� ෙගනැ� �ටවලා 
තම� මම වගාවට ආර�භය 
ග�ෙ�.”

එෙ� ග� වගා ආර�භය 

අද කාෙ�� �� ඇදග�නා ද�න� බවට 

ප�ව �ෙ�. එෙ�ම ඉඩකඩ කළමනාකරණය 

කරග��� වගාව� ආර�භ කර�නට �තන 

ඕනෑම ෙකෙන�ට ඇෙ� වගා�ෙම� අදහස� 

ලබාගැ�මට හැ�ය. 

“ෙබාං�, මෑ, වැටෙකා�, පෙතාල වෙ� වැ� 

යව�න උණ ෙකා� අර� පා��ය හැ�වම 

ල�සන�. ඒකට අමතරව �ෙ� ෙර�ප� 

�ක� �තර�. ව�ෙ� ෙපා� �ෙයන �සා 

ෙපා�ෙල�� ඕනතර� �ෙයනවා. ෙපා�ෙල� 

අ�ලලා පා�� හද�න �ක� ෙවෙහෙස�න 

ඕන. මම ෙසන�රා� දවසට තම� ඒ වැඩ 

කර�ෙ�. ඉ�� වගාවට ඕන කරන කෘ� 

�ක�ෂක මමම හ�ග�නවා. ���� ෙපා��, 

�� ෙපා��,ෙකාෙහාඹ ෙකාළ�, ව�ර� 

�ලා ස�ය� ප�ෙව�න �යලා පැළවලට ඒ 

�යර �ෙ� කරනවා. ෙපාෙහාර �ණ� ෙගාම 

ෙපාෙහාර වගාවට ෙය�වම වස�ස නැ� 

එළව�ව� තම� ලැෙබ�ෙ�. �ං� ද�ෙව�ට 

�ණ� බය� නැ�ව ෙගව�ෙත� ග�න 

එළව�ව� ක�න ෙද�න ��ව�.

මම වගාව පට�ග��� ෙබාෙහා පැළ ව�ග 

ග�ෙ� ස��වලට. ඒ සමහර පැළ �ල �ක� 

වැ��. ඉ�� ව�බ�, ���, දඹල වෙ� �ජ 

අරෙගන තවා� කරලා ඒ පැළ හතර� පහ� 

�ෙයන පැක� එක� අ� �දලට ලබාෙදනවා. 

ඒක මං වෙ�ම අ��� වගාව� පට�ග�න 

ෙකෙන�ට වැදග� �යලා මං �තනවා. 

ඒ වෙ�ම මම වගාව පට�ග��� � ��� 

එෙක� ඒ දැ�ම ෙසායාෙගන �යා. ඒ අතෙ� 

‘ෙගව� වගාව� ඔබ�’ ෙ���� ස�හයට 

ස�බ�ධ �ණා. ඒෙක� උපෙද� වෙ�ම ��ධ 

�ජ ව�ග �වමා�ව ��ෙවනවා. එය හ�ම 

වැදග�. තම�ටම �ජ හ�ෙගන වගා කර�න 

හැ� ආකාරෙ� දැ�ම�� ඉ� ලැෙබනවා. මම 

ෙපාළට �යහම ඉ�ලා පැ�තකට 

�� ත�කා� අර� ඇ�� ඇට 

�ක තවා� කරනවා. ඇ�තටම 

අ� බල�න ඕන අවම �දල�� 

ෙ� කරෙගන යන ෙ� සා�ථක 

කරග�න�.”

උදය��ට ෙදවසරක �ං� 

�ෙත� ��. ඔ� ෙච�� ර��න 

ය. ඇයෙ� සැ�යා �ර�ත ස�� 

ය. ඔ� ෙපෟ�ග�ක අංශෙ� 

��යාවක �යැෙළ�. මවෙ� 

ප�ප�� වැ� වගාවට �ං� 

උද� ෙද�නට වාෙ�ම �රත� 

කතා �ය�� ඇය ප�පස 

වැ��රම ���ෙ� ��ය. 

“උෙ�ට වගාවට ව�ර ��න කාලය� නැ� 
�සා මම ��ෙවලා ඉ�ෙ� 
හවසට ව�ර ��න�. වගාවට 
�� �ණහම එය පැළවල 

ව�ධනයට බාධාව� ෙනෙව�. අ� දැ� ��� 
කරල�ව� කෙඩ� ග�ෙ� නැහැ. ඒ වෙ�ම 
මෙ� වගා ෙභාග අතර ෙබාං�, ව�බ�, පෙතාල, 
මා����, ෙකා�� ව�ග ��පය�, ���වැ�න, 
ෙගා�ෙකාළ, හාතවා�ය, ෙගා�ක ෙකාළ වෙ� 
ෙකාළ ව�ග� �ෙයනවා. ඒ වෙ�ම මම ග��� 
වගා කරලා �ෙයනවා.”

��යාෙ� කට��, වගාෙ� කට�� වාෙ�ම 

�ං� ��ෙ� කට�� අතර කා�යබ�ල 

��තය� ගත කළද උදය�� ෙගදරෙ�ර 

කට��ද මැන�� කළමනාකරණය 

කරග��ය.

“මහ�තයෙග අ�මා තා�තා 

ඉ�ෙන� අ� එ�ක. අ�මට� 

මෙ� වගාව ගැන ස���. ඒ 

වෙ�ම අද දවස ග�තම ෙගදර 

ෙද�නම ��යා කළ� ආ��ක 

ගැට� එ�ක හැමෙදනාටම 

වෙ� අමා� කාලය�� 

ෙගෙව�ෙ�. ඉ�� ඒකට 

ස�ම�ව ��ණෙද�න ෙගව� 

වගාව ස�ය� �යන එක ෙනා�යා බැහැ. මම 

���, එළව� කැ�වම අමතරව ��ෙණා� 

කාට කාටහ� ෙදනවා. ඒ වෙ�ම කැම�න� 

ෙකෙන�ට එෙහම අමතරව �ෙයන එළව�ව� 

��ණග�න �ණ� අද ෙවළඳෙපාළ හැ�ලා 

�ෙයනවා.”

උදය�� �ය�ෙ� ෙකාතර� කා�යබ�ල 

�ව�, ෙගව� වගාව ෙව�ෙව� ෙවලාව� 

ෙව�කරගැ�ම අ�� නැ� 

බව�. ඒ වාෙ�ම එය �තට 

සැන�ම ෙගෙනන �යාව�.

“මම මෙ� යා�ෙව�ෙ� 
බ��ෙ� එකකට �බ පත�ෙ� 
පැළය� �ලා. එ�� �තට 
දැෙනන ස�ට වචනෙය� �යලා 
��තර කර�න බෑ. ඒ වෙ�ම 

ඔයා ෙගාඩ� මහ�� ෙවලා �ෙයනවා ෙ�ද 
ෙ� පා�� �ක හද�න �යලා ෙකෙන� �ය�� 
ඒ ෙවෙහස මෙ� �තට දැෙන�ෙ� ස�ට� 
��යට�.”

උදය�� වාෙ�ම ල�සන ෙගව�ත� 

ගැන ��න ද�න ඔබට, එය ෙකා�� ��� 

පැළය�� ආර�භ කර�නට හැ�ය. ඒ සඳහා 

අව� ව�ෙ� කාලය හා �ං� කැප�ම� 

පම�. 

�පා වස�� එ���ංහ

ෙපා� ග�වල 
ෙහවන �සා 

වගාව ��නය� 
ෙව� �යල� 

��ෙ�

�ං� �ණාට 
�ත� වගාවට 
උද� කරනවා

මම පැළවලට 
ව�ර

��ෙ� �ට

එළව� පැළය� තෑ� �ල� 
මම දැ� යා�ව�ෙ� 

උප��නවලට �බපත�ෙ�

උදය�� ත��ලා �ය ප�ෙ� අය සමග
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හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයන් 

පුනරුත්ාපන කටයුත්තදී වව්නියාව 

පටපමඩු පුනරුත්ාපන මධ්යස්ානය 

සුවි්ේෂී විය. ඒ මක්නිසාදයත හිටපු 

එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකාවන් වැඩි පිරිසක් 

සිටි්ේ එම මධ්යස්ාන්ේ බැවිනි. මාධ්ය 

ආවරණ කටයුත්තක් සඳහා එක්දිනක එහි 

ගි්යමි. 2009 නත්තල් දිනට ්පර දින 

එනම් ්දසැම්බර් 24 දින එහි ගිය අ්තර 

පසුදින නත්තල් සැමරුම් උතසවයක් එහි 

පැවැතවීමට නියමි්තව තිබිණි. ඒ නිසා 

නත්තල් දින පැවැතවීමට නියමි්ත සැමරුම් 

උතසව පැවැත්වන විවිධ ප්රසංගය සඳහා 

්පර පුහුණුවීම්ද පැවැතවිණි. එහිදී 

මා දුටු්ව් ඒ ස්ානයක ග්ම් තියටර් 

මඩුව සිහිපත කරමින් ්තරුණියන් 

පිරිසක් නාට්යයක් පුහුණුවන ආකාරයයි. 

ඒ අ්තර ්තවත ්තැනක පියා්නෝවක් 

වාදනය කරමින් නත්තල් කැ්රාල් ගී්ත 

පුහුණු කරන ්තරුණියන් පිරිසක්ද වූහ. 

20-30ක් පමණ වූ එම කණ්ායම විසින් 

ඉංග්රීසි ගී්තද ගායනා ්කරිණි. ඔවුන්්ගේ 

ඇඳුම් පැළඳුම්ද පිළි්වල වී තිබු්ණ 

සාමාන්ය භාවි්ත්ේදී හඳුන්වන ‘්පාෂ්’ 

්කල්ලන් යන හැඳින්වීමට සමාන 

ආකාර්යනි. එ්මන්ම ්ම් කණ්ායම් 

්දක අ්තර එ්තරම් සබඳ්තාවයක් 

්නාතිබිණි. ඒ නිසා පියා්නෝව සමඟ 

සිටින ්තරුණියන් පිරිස පුනරුත්ාපන 

්නාවන පිටස්තර පිරිසක්ද යන සැකයද 

ඇති විය. ්ක්ස නමුත ඒ පිළිබඳව 

මධ්යස්ාන භාර නිලධාරිනී කපි්තාන් 

ලක්මාලි යන අය්ගන් ඒ විමසීමි.

“ආ... එයාලා කැම්පස කටටිය. අනිත 

අය නිකම්ම සංවිධාන්ේ ඉඳපු අය.”

කපි්තාන් ලක්මාලි කීවාය. ඒ පිළිබඳව 

වැඩිදුරටත ්සායාබැලී්ම්දී ්හළිවූ්ේ 

ඔවුන් විේවවිද්ාල අධ්යාපන ලැබූ ්හෝ 

විේවවිද්ාල අධ්යාපන සඳහා සුදුසුකම් 

ලැබූ පිරිස බවයි. එම පිරිස අ්තර වවද්, 

කළමනාකරණ ආදී පීඨවල ඉ්ගනුම ලැබූ 

සිසුවියන්ද විය. 

අ්නක් කණ්ාය්ම් සිටි පිරිස්ගන් 

බහු්තරය අඩු අධ්යාපනයක් ලබා අඩු 

වය්සන්ම එල්.ටී.ටී.ඊ.යට බැඳී ළමා කාලය 

හා ්යෞවනය කැපකළ පිරිසය. 

කලකට ්පර එකම අරමුණක් 

්වනු්වන් සටන් කළද 

පුනරුත්ාපන මධ්යස්ානයට 

පැමිණී්මන් පසුව ්ම් 

්දපිරිස අ්තර පන්ති 

්ේදයක් ඇතිවී තිබිණි. 

ඒ අ්තර සිටි විේවවිද්ාල 

සිසුවියන් සම්බන්ධව 

බ්රි්ගේඩියර් මංජුල ගුණසිංහ 

මහ්තා සිය ම්තකය අවදි ක්ේය.

“යුද්ධය ඉවර්වදදි 12,000ක ව්ේ පිරිසක 
පුනරුත්ථාපනය සඳහථා අපට භථාරදුනනථා. 
්ේ අය අතරින 2,500ක විතර කථානතථා්වෝ. 
පුනරුත්ථාපන කටයුතු ආරේභ කරලථා ටික 
දවසක යදදි අපට ්තථාරතුරු ලැබුණථා ්ේ 
මධ්යස්ථානවල විශවවිද්ථාල සිසු සිසුවියන 
ඉනනවථා කියලථා. නමුත ්මථානවථාහරි ්ේතුවකට 
්ේ අය එයථාල්ේ සැබෑ ්තථාරතුරු ්හළි 
කරලථා නැහැ. ඒ නිසථා අපි හැම පුනරුත්ථාපන 
මධ්යස්ථානයකම දැනුවත කළථා විශවවිද්ථාල 
සිසු සිසුවියන ඉනනවථානේ ඉදිරිපත ්වනන 
කියලථා. දවස කීපයක යදදි හිතථාගනන 
බැරිතරේ පිරිසක ඉදිරිපත වුණථා. ඒ සංඛ්ථාව 

150ට ආසනන ගථාණක. වවද්, ඉංජි්නරු, 
වථාණිජ, කලථා ව්ේ හැම අංශයකම ගෑනු, 
පිරිමි ළමයි හිටියථා. ්ේ අය්ගන සමහර 
අය විශවවිද්ථාල්ේ පළමු, ්දවන, තුනවන 
ව්ේම අවසථාන වස්ර් ඉ්ගනගතත අයත 
හිටියථා. වැඩි පිරිසක යථාපනය විශවවිද්ථාල්ේ 
ඉ්ගනගතත එල්.ටී.ටී.ඊ. පථාලනය පැවති 
වනනි්ේ පදිංචි අය. නිවථාඩුවට ්ගදර ගියථාම 
බලහතකථාර්යන පැහැර්ගන තිබුණථා. තවත 

සමහරු පවු්ල් ්ක්නක අනිවථාර්ය්යන 
බැ්ඳනන ඕන කියන එල්.ටී.ටී.ඊ. නීතිය 

නිසථා බැඳුන අය. තවත කණ්ථායමක 
හිටියථා උසස ්පළ විභථාගයට 
්පනී ඉඳලථා එල්.ටී.ටී.ඊයට 
බැඳුන අය. උසස ්පළ ප්රතිඵල 
අනුව විශවවිද්ථාල අධ්යථාපනය 
සඳහථා සුදුසුකේ තිබුණත 
විශවවිද්ථාලයට යනන ්ගථා්ක 

්ද්නකුට එල්.ටී.ටී.ඊ. එ්කන 
අවසර ලැබිලථා නැහැ.

‘විේවවිද්ාල්ේ යන එක ගැන ඔයාලා්ග 

අදහස ්මාකක්ද?’ කියලා මම ඇහුවා. 

‘නීතිය අනුව අපට විේවවිද්ාලයට යන්න 

අමාරුයි. ඒත සර් අපට විේවවිද්ාලයට 

යන්න අවස්ාව සලසලා ්දනවානම් ්ලාකු 

පිනක්.’ කියලා ්ගා්ක් ළමයි එකම හඬින් 

කීවා.

එ්තැනින් පස්ස මම ව්ගේම ම්ගේ 

නිලධාරිනුත ්ගා්ක් මහන්සි වුණා. 

විේවවිද්ාල ප්රතිපාදන ්කාමිසම දැනුවත 

කළා. පළාත අධ්යාපන ්ල්කම්, කලාප 

අධ්යාපන අධ්යක්්ෂවරුන්, විේවවිද්ාල 

උපකුලපතිවරුන් හමුවුණා. ්ම් හැ්මෝම 

අපට උදව් කළා. අ්තරමැද විේවවිද්ාල 

අධ්යාපනය ක්ාකපපල් වුණ අයව එයාලා 

අවසාන වරට ඉ්ගනගත්ත වසරවලට 

අදාළව ඉ්ගනගන්න ්යාමු කළා. ඒ ්වද්දි 

අවුරුදු 3-4 ඒ ළමයි්ග අධ්යාපනය 

ක්ාකපපල් ්වලා. ඒ අය එක්ක එකට 

ඉ්ගනගත්ත අය උපාධිය අර්ගන 

රැකියාවලුත කරනවා. විභාගය ලියලා 

සමත වුණ අයට විේවවිද්ාල ප්රතිපාදන 

්කාමිසමට අයැදුම්පත්ර ්යාමු කරලා 

විේවවිද්ාලයට ඇතුළත කරන්න කටයුතු 

කළා. ඒ ව්ගේම උසස ්පළ පංතිවල 

ඉද්දි බලහතකාර්යන් එල්.ටී.ටී.ඊ. එකට 

බඳවාගත්ත කණ්ායමකුත හිටියා. 

්ම් ළමයිනුත කියන්න ගත්තා අපටත 

විේවවිද්ාලයට යන්න ඕන, ඉ්ගනගන්න 

ඕන කියලා. සමහර ළමයි අවුරුදු 4-5 එල්.

ටී.ටී.ඊ. එ්ක් ඉඳපු අය. ඒ ්වද්දි ඒ ළමයි 

අ්තර අවුරුදු 22-23 ව්ගේ වයසවල අයත 

හිටියා. ්ම් ගැන වව්නියාව අධ්යාපන 

කාර්යාලයත එක්ක ක්තා කළාම ඒ්ක 

නිලධාරීන් ගුරුවරුන්ව ්දන්න කැමැත්ත 

පලකළා. ඊටපස්ස ්කටිකාලීන පුනරීක්්ෂණ 

පාඨමාලාවක් කඳවුරු තුළම පටන්ගත්තා. 

පාඨමාලා්වන් පස්ස ළමයින්ව උසස ්පළ 

විභාගය සඳහා වාඩි කරගන්න කටයුතු කළා. 

්ම් විදියට විභාගය ලියපු 10-15ක ව්ගේ 

පිරිසක් විේවවිද්ාලයට යන්න ්තරුණා. 

ම්ගේ ම්තක්ේ හැටියට එක ළම්යක් ගණි්ත 

අංශ්යන් මුලතිව් දිස්රික්ක්ේ ්දවැනියා 

ව්ගේ වුණා. ්කා්හාමහරි පුනරුත්ාපන 

මධ්යස්ානවල ඉඳලා 160-170ක් ව්ගේ 

පිරිසක් විේවවිද්ාල අධ්යාපනය සඳහා ගියා. 

ඒ සියලු්දනා උපාධිය අර්ගන ්හාඳ රැකියා 

කරනවා. වවද් වි්ේ්ෂඥවරියන් පවා 

ඉන්නවා.

මම ්ේ ්දවල් කී්ේ ්ගථා්ක අය හිතථා්ගන 
ඉන්න පුනරුත්ථාපනය කියන්න වෘතතීය 
පුහුණුවක දීලථා ආගමික පැතතට නැඹුරු 
කරලථා නිදහස කරන ක්රියථාවලියක කියලථා. නමුත 
පුනරුත්ථාපන අමථාත්ංශය එයින ඔබබට 
ගිය කථාර්යභථාරයක කළථා. අපි එදා කටයුතු 
කළ ආකථාරය නිසථා නිකේම සමථාජගත ්වනන 
ඉඳපු පිරිසක රටට වැ්දායී උපථාධි්ධථාරීන 
්ලස සමථාජගත වුණථා. ඒ්ක ්කථාටසකථාර්යක 
්වනන ලැබුණු එක ගැන මමත සතුටු ්වනවථා.” 
බ්රි්ේඩියර් මංජුල ගුණසිංහ කී්ේය.

සනත ප්රියනත

පුනරුත්ථාපන 
මධ්යස්ථානයක ඉඳපු 

එක ළම්යක උසස ්පළ 
ලියලථා ගණිත අංශ්යන 

මුලතිේ දිස්රිකක්ේ 
්දවැනියථා වුණථා

කුරුණෑගල මලිය්ද්ව 

විදුහ්ල් ආදි ශිෂ්ය්යකු වන 

බ්රි්ගේඩියර් මංජුල ගුණසිංහ 

1986දී යුද හමුදාවට බැඳුණි. 

දිය්තලාව හමුදා විද්ාපීඨ්ේ 

මූලික පුහුණු්වන් පසුව 

්දවන ලුතිනන්වර්යකු ්ලස 

රාජකාරිය ඇරඹීය. ශ්රී ලංකා 

පාබල හමුදා්ව් නිලධාරි්යකු 

්ලසද ්කාමාන්්්ෝ 

්රජි්ම්න්තුවට අනුයුක්්තව 

කලක් රාජකාරි කළ ගුණසිංහ 

මහ්තා වි්ද්ශ රටවල් කිහිපයක 

පුහුණු පාඨමාලා ්මන්ම 

පැරෂුට පාඨමාලාවද හදාරා 

ඇ්ත. දීර්්ඝ කාලයක ක්රියාන්වි්ත 

රාජකාරි්යන් පසුව යුද්ධ්ේ 

අවසානයත සමඟ 2009දී 

පුනරුත්ාපන සම්බන්ධීකරණ 

්තනතුරට පතවිය.

බ්රි්ේඩියර් 
මංජුල ගුණසිංහ

හිටපු 
පුනරුත්ථාපන 
සේබනධීකරණ

නිල්ධථාරී

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවි්ධථානයට සේබන්ධව සිට පුනරුත්ථාපනය වූ කතුන්ේ සුඛිත මුදිත ජීවිත කතථා ්පළ - 30 වැනි  ් කථාටස

ප්රභාරකරන් උදුරගනිපු වෙද නලාෙල්
අපි ආපහු එයාලවේ අතට දුන්නා



192022 ඔක්තෝබර් 19 වන බදාදා

වෛද්යෛරියක් වෛන්නට සිහි්න දුටු ඉරා්න 

ජාතික මහ්ා අමීනිට ඊට අදාළ විශෛවිද්යාල 

අධ්ාප්නය ආරම්භ කිරීමට තිබුවේ දි්න 

කිහිපයක් පමණි. ්නමුත් ඊට වපර දිව්නක 

ඉරා්නවේ වටවෙරාන ්නගරවේදී ඇය එරට 

්දාචාර වපාලිසිවේ අත්අඩංගුෛට පත්විය. 

ෛරද ්නම මහ්ා අමීනිවේ හිස් ආෛරණය 

යටින පිටතට පැ්න තිබූ වකස්ගස් කිහිපයක් 

වපව්නන්නට තිබීමයි. ඒ අනුෛ හිජාබය 

පැළඳීවම නීති කඩකළ ෛරදට ඔවුන ඇය 

අත්අඩංගුෛට ගත්ෙ.

ඉරා්න නීතිය ්කස් වී ඇත්වත් එරට 

ෂරියා අර්ථ නිරූපණය මත පද්නමෛය. ඒ 

නි්ා කානතාෛනවේ හි්වකස් හිජාබයකින 

ආෛරණය කිරීම කළ යුතු අතර ්ෙ ඔවුනවේ 

ශරීර ෙැඩය ්ැඟවෛ්න වස් දිගු ලිහිල් ඇඳුම 

ඇඳිය යුතුය. ්දාචාර වපාලිසිය සිටිනවන එම 

ඉස්ලාමීය ්දාචාරය අනුගම්නය වකවර්න බෛ 

්ෙතික කිරීමට ්ෙ ඉස්ලාමීය ්ංස්කකෘතියට 

පටෙැනි වල් ඇඳ පැළඳ සිටි්න පුදගලයින 

රඳෛා තබාගැනීමටයි. 

්නමුත් ්දාචාර වපාලිසිවේ අත්අඩංගුෛට 

පත්වුණු අමීනිට සිදුවුවේ ව්නාසිතූ වදයකි. 

වපාලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී එක්ෛරම 

සිහිසුනෛ ඇදෛැටුණු ඈ වකෝමා තත්ත්ෛයට 

පත්වුණු අතර එතැන පටන වරෝෙලක 

වනෛාසික ප්රතිකාර ලබාගැනීමට සිදුවිය.

්නමුත් ඇයට පියවි සිහිය ලබාදීමට වරෝෙල් 

වෛද්යෛරුනට 

ෙැකියාෛ 

ලැබුවේ ්නැත. 

එනි්ා වරෝෙල් 

ඇඳක් මතම ඈ 

අෛ්න හුස්ම 

වෙළුවේ තම 

මරණය තෛත් 

අභිරේක් බෛට 

පත්කරමිනි. වම 

සිදුවීමත් ්මඟින 

ඉරා්නය පුරාම 

වපාලිසියට 

එවරහිෛ දැඩි 

විවරෝධතා රැල්ලක් මතුෛ ආ අතර තෛමත් 

එහි අෛ්ා්නයක් ්නැත. ඇඳුම පැළඳුම 

්මබනධවයන ඉරා්නවේ ක්රියාත්මක දැඩි 

නීති ්ෙ ඒෛා ක්රියාත්මක කර්න වපාලිසියට 

විවරෝධය පෑමක් වල් ඉරා්න කානතාවෛෝ සිය 

හිස් ආෛරණ ප්රසිදධිවේ ගලෛා ගිනි තැබීමට 

පෛා පටනවග්න තිවේ.

නුසුදුසු වල් හිජාබය ඇඳීම වෙෛත් 

අනිෛාරයය කර්න ලද ඇඳුම ෛැරදි වල් 

ඇඳීමට එවරහි ඉරා්න බලධාරීනවේ ්ට්න 

ආරම්භ වූවේ ඉස්ලාමීය විපලෛවයන පසුය. 

ඒ 1979 ෛ්වරදීය. එහි මූලිකම අරමුණ 

වූවේ කානතාෛන විනීතෛ ඇඳුම ඇඳීමට 

වපළඹවීමයි.

“සදාචාර ්�ාලිසිය ක්රියා කරන්න 
කානතාවන ආරක්ා කිරීමට. 
කානතාවන නිසි ්ෙස ඇඳ �ැළඳ 
්නාසිටින්නනම් පිරිමින්ගෙන 
ඔවුනට හානි සිදු්වනන 
පුළුවන.”

ඒ ්දාචාර 

වපාලිසිය තමන 

ගැ්න කිය්න කතාෛ 

වුෛත් අමීනිවේ 

මරණය සිදුෛ 

ඇත්වත් රැඳවුම 

මධ්ස්්ථා්නවේ 

නිලධාරීන ඇවේ හි්ට 

බැටන වපාල්ලකින 

පෙර දී පසුෛ ඔවුනවේ 

ෛාේනයක ඇවේ හි් 

ෛැදදවීවමන බෛ පැෛව්යි. 

්නමුත් ්දාචාර වපාලිසිය එය 

පිළිගනවන ්නැත. ඔවුන ඒ වචෝද්නාෛ 

එකවෙළාම ප්රතික්වෂේප කරයි. ඔවුන පෛ්නවන 

අත්අඩංගුෛට ගැනීවමන පසු ඇයට ඇති වූ 

ෙදිසි ෙකෘදයාබාධයක් නි්ා ඇය මියගිය බෛකි.

“මට ම්ේ දුවව බෙනන උවමනා වුණා. ඒත් 
එයාො ඒකට මට ඉඩදුන්න නෑ. එයාො මට 
ඇතුළට යනන දුන්න නෑ.”

ඒ හිජාබය පැළඳීවම නීති කඩකළ බෛට 

අත්අඩංගුෛට වග්න රැඳවුම ්භාරවේ සිටියදී 

මියගිය මහ්ා අමීනිවේ පියා කී කතාෛය. 

ඔහු ෙැඬූ කඳුළින මරණ පරීක්ෂණ ෛාරතාෛ 

බැලීමට අෛශ්ය බෛ පෛ්දදී වෛද්යෛරයා 

පෛ්ා ඇත්වත් වමෛැන්නකි.

“මට ඕන ්ේ මං ලියනවා. ඔයාට ඒක අදාළ 
නෑ්න.”

එදා මහ්ා අමීනි අත්අඩංගුෛට පත්ෛ්නවිට 

සිටිවේ තනිෛම ව්නාවේ. ඇය සිටිවේ තම 

්වෙෝදරයා ්මඟිනි. ්නමුත් එය ඇවේ 

ගැලවුමට පිහිටක් වූවේ ්නැත. ඔහු තම 

්වෙෝදරිය අත්අඩංගුෛට ව්නාගන්නා වල් 

ෛැඳ ෛැටී ඉල්ලුෛද ඊට ්ංවේදී වෛ්න හිතක් 

වපාලිසියට තිබුවේද ්නැත.

“එදා ම්ේ පුතා දුව එකක හිටියා. වෑන 
රථ්ේදී සහ ්�ාලිසි්ේදී දුවට 

�හර දුනනා කියො සමහර 
සාකෂිකරුවන ම්ේ පුතාට 

කියො තිබුණා. ම්ේ පුතා 
ඇයව අරන යනන එ�ා 
කියො වැඳ වැටිො 
ඉලෙො. ඒත් ඔවුන 

පුතාට �හරදීො පුතා ඇඳ්ගෙන හිටපු ඇඳුම් 
�වා ඉරො තමයි දුවව අත්අඩංගුවට අරන 
ති්යන්න.”

ෙැඬූ කඳුළින එවස් පෛ්නවන මහ්ා 

අමීනිවේ මෛය. ඇය තම එකම දියණියවේ 

වදෙය පෛා මුල්ෛරට දුටුවේ එය භූමදා්න කිරීම 

්ඳො සුදා්නම කිරීවමනද අ්නතුරුෛය. ්නමුත් 

එහිද වපව්නන්නට තිබුවේ අමීනිවේ මුහුණත් 

පාද වදකත් පමණි.

“මං දැකකා දුව්ේ කකුලවෙ සෑ්හනන තැලීම් 
තිබුණා. ඊට�ස්ස මං කිවවා වවද්යවරුනට 
දුවව �රීක්ා කරනන කියො. ඒත් එයාො මාව 
්නාසෙකා හැරියා. දැන එයාො ්බාරු කියනවා.”

මහ්ා අමීනිෛ පරීක්ෂා කළ වටවෙරාන 

පළාවත් අධිකරණ වෛද්ය 

අංශවේ අධ්ක්ෂ ජ්නරාල් 

වමහදි ෆරුවස්ෂේ 

පෛ්නවන ඇයට කුඩා 

කාලවේ වමාළවේ 

්ැත්කමක් කර ඇති බෛත් වමම මරණයට 

වහතුෛ එය බෛත්ය.

“අමීනිවේ හිවස් වෙෝ මුහුවේ තුෛාල තිබුවේ 

්නෑ. ඒ ෛවේම ඇස් ෛටා තැලීම, හිස් කබවල් 

වෙෝ පාදවේ අස්ථි බිඳීම කිසිෛක් තිබුවණත් ්නෑ. 

වකාටිනම ශරීර අභ්යනතරවේ කිසිම ්ලකුණක් 

අපිට්නම නිරීක්ෂණය වුවේ ්නෑ. ඒත් අපිට 

දැ්නගන්න පුළුෛන වුණා අමීනිට අවුරුදු අවේදි 

විතර වමාළවේ ්ැත්කමක් කරපු බෛක්. වම 

මරණයට වහතුෛ එහි බලපෑමක් වෛන්නත් 

පුළුෛන.”

එවෙත් වමහදි ෆරුවස්ෂේට අභිවයෝග කරමින 

අමීනිවේ මෛ ඊට  පිළිතුරු දී තිබුණි. ඇය 

පෛ්ා තිබුවේ ඔහු වබාරු වගාතනව්නකු බෛයි.

“ම්ේ දුව ්සම්්රතිශ්ාව ආශ්රිත ්රෝගෙ 
කී�යකට ඇ්රනන ්වන කිසිම ්ේතුවකට 
්රෝහෙකට ගිහින නෑ. ඇයට කිසිඳු ්සෞඛ්ය 

ගෙැටලුවක තිබු්ේ නෑ. ඒ ව්ේම ඇයට 
කවදාවත්ම ශල්යකර්මයක කරෙත් නෑ. ඒ 

කතාව අමූලික ්බාරුවක.”

දැන කවුරුන කුමක් 

කිේෛද අමීනිවේ ඉරණම 

වි්ඳී අෛ්නය. ඇයට 

්ාධාරණයක් ඉටුවුෛද 

ව්නාවුෛද එයින පලක් ්නැත. 

වහතුෛ ඇයට පණවදන්නට 

ඒ කිසිෛකට පුළුෛනකමක් 

්නැති එකය. ්නමුත් වම 

ෛ්නවිටත් අමිනීවේ මරණයට 

්ාධරණයක් ඉල්ලා ඉරා්නවේ 

පමණක් ව්නාෛ වලාෛ පුරාම 

විවරෝධතා රැල්ලක්ම මතුවී තිවේ. 

එෛන වමාවොතක කාවේත් හිත 

පත්තු වී යනවන අමීනිවේ මෛ අමීනි 

ගැ්න කිය්න එක කතාෛකටය.

“දුව හරි ආසා්වන හිටි්ේ වවද්යවරියක 
්වනන. එයාට විශවවිද්යාේේ ඉ්ගෙනීම් කටයුතු 
ආරම්්භ ්වනන තිබු්ේ හරියටම සතියයි. 
හැම්වෝවම එයා කිව්ව එයාට කෂුද්ර 
ජීව විද්යාව හදාරනන ඕන කියො. ඒත් ම්ේ 
්කලෙ වවද්යවරියක ්වන එක මට බොගෙනන 
බැරිවුණා.”

රුවන එස.්සනවිරත්න

රෙද්ද ටිකක් එරෙ රෙරෙ වුණාෙ 
නීතියත් එරෙ රෙරෙ රෙනේද ?

්ොවම කැෙඹූ අමීනි්ේ කතාව

සදාචාර 
්�ාලිසිය ක්රියා 

කරන්න කානතාවන 
ආරක්ා කිරීමට. 

කානතාවන නිසි ්ෙස ඇඳ 
�ැළඳ ්නාසිටින්නනම් 

පිරිමින්ගෙන ඔවුනට 
හානි සිදු්වනන 

පුළුවන

ම්ේ 
පුතා ඇයව 

අරන යනන එ�ා කියො 
වැඳ වැටිො ඉලෙො. 

ඒත් ඔවුන පුතාට �හරදීො 
පුතා ඇඳ්ගෙන හිටපු ඇඳුම් 

�වා ඉරො තමයි දුවව 
අත්අඩංගුවට අරන 

ති්යන්න
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එතෙක් සතුටින් පිරී තිබූ තේනුක 

තෙන්්නතකෝන්තගේ මුහුතේ ස්වරූපය ත්ව්නස 

ත්වනු ඔහු තෙසම බලා සිටි අංජ්නා දුටු්වාය. 

චතුමිණී ඔහුතගේ තකස්ගස අදිද්දී ඔහුටේ ්වඩා 

රිදුතේ අංජ්නාටය.

“මම ගිය සති්යත් ්�ොණ්ඩෙ �ැපුවො. 
ඔයෝෙ ඇසවල ්ලඩෙක ්වනන ඇති.”

ඇය ඇවිසසූ තකාේඩය අතින් සකස්න 

්ගමන් ඔහු කීතේ තකස්ගස ඇතෙද්දී ෙැනුණ 

තේේනා්වට උපන් ත්නාසතුටිනි. 

ඇඟිලි්වලට ්ගැලවී ආ තකස්ගස කීපය 

ඔහුට ත්නාෙැත්නන්්න ඇය ඇඳ සිටි ඇඳුතේ 

සාක්කු්ව තුළ ෙැ්වතටේ්වාය.

තේනුක්ව ෙැක්කාට ්වඩා සතුටේ ඇයට 

ෙැනුතේ තකස්ගස අෙට ආ නිසාය. ඇය 

එතෙක් තේනුක තෙන්්නතකෝන්තගේ මුහුණ 

ග්රහණයට ත්ග්න තිබූ ෙෑස ත්ව්නෙකට 

කැරකු්වාය. චතුමිණී රාජපක්්ෂතගේ හිෙ 

්ගැසසුණා තස වුතේය. ඔහු ළඟටම වී 

ඉඳත්ග්න සිටි්න අංජ්නා්ව ඇය දුටුතේ ඒ 

තමාතහාතේය. සඳක් ්වන් ඇතගේ සුන්ෙර 

මුහුණ ඇස ්ගැටුණ ්වහාම ඇතගේ හිෙ පිච්චී 

ගිතේය.

“ආ ්මයත් ඇවිත්... දැක්�ත් දැනුයි...”

චතුමිණී සි්නාසීත්ග්න ඇය තෙස බලා 

කියමින් එ්වර ඈ සමීපයට ළං වුණාය.

“මිනිසසුන්ෙ ඔලු බරුෙහනන බලෝෙන 
එද්දී �්ේ ඉනන අනිත් මිනිසසු ්ේනයි යෑ. 
්නෝනො ඔයෝෙ ඔලුව ේෙසසම් �ෙෙනන 
්මයෝෙන...”

තේනුක ේවේ ටිකක් අංජ්නා ත්වෙ 

ළංත්වමින් කීතේ ඇතගේ උරහිසට අෙක්ෙ බර 

කරමිනි.

“අයි්යෝ ්ත්නු� අයියො කියන �තො. 
එදා හදිසසි්ේ දැ�ලො �තො �ෙොට අදමයි 
හරියට දැක්�ත් ලං�ොවට ආවට ෙස්ස. 
ඔයොට බැරිනම් ෙර්ල් ්රෙනේව එවනන 
සැ්ලොන එ�ට... ්හයොර් එ� ලසසනට �ට් 
�ෙලො ්දනනම්...”

චතුමිණී හුරෙල් ්වන්්නට හෙමින් කීතේ 

ේවේ අෙහසක් හිෙ ෙබාත්ග්නය.

“අ්න එෙො. මං ්මයොට කිව්ව දැන 
්�ොණ්ඩෙ වවනන කියලයි. ෙෑනු ළමයිනට 
දිෙ ්�ොණඩෙයක තිබබම ලසසනයි. අනි� 
ඒ� ෙෑනු�්ම් අනන්යතොවක.”

තේනුකතගේ කෝවට චතුමිණීතගේ 

අෙ ඇතගේ හිස ත්වෙ ගිතේය. සීගිරි 

විලාසිෝවට ලිහිලක් ත්වන්්නට බැඳ 

ඇති දිගු තකස්වැටිය ඔහුට තපත්නන්්නට 

කඩා ෙමන්්නට ෙරේ ඇයට සිතුණාය. ඔහු 

කැමති අයුතරන් දිගු තකස ්වැටියක් අංජ්නාට 

්නැතිවීම ්ගැ්න ඇතගේ හිෙට හීනියට සතුටක් 

ඇතිවිය. ඒ නිසා ඇතගේ තකාේඩය ේවේ 

තකාටත්වන්්නට කපා ෙමන්්නට තිබුණා්නේ 

කියා චතුමිණී රාජපක්්ෂතගේ හිෙ ඒ 

තමාතහාතේ තකඳිරි ්ගෑතේය.

“අෙ ්ෙදෙ සැෙට ඉනන පුළුවන�ම 
ති්යද්දී නි�ම් ්ම් ්�ොළඹට ්වලො දුක 
විඳිනවො.”

තේනුක චතුමිණීට කීතේ ඇේෙටමය. 

ඕ්නෑ්නේ ඇයට අෙට පයට ෙැසි ෙසසන් 

ෙබාත්ග්න ප්වා හිඳින්්නට පුළු්ව්න.

“ඇයි මං විතෙක ඔයත් එ්හම්න. ඔයොටත් 
ඕනිනම් ්ෙවල් ්ද�ක ති්යන්න. ්�ොළඹ 
එ�යි, නුවෙ එ�යි ්ද�කම ති්යන්න. 
එ්හනම් ඔයත් පිසසු්න �ෙන්න..?”

කෝව ්වැරදුණ බ්ව ්වැටහුතේ චතුමිණී 

ඊට උේෙර තෙන්්නට ්ගේොට පසු්වය. 

්වහා ඒ කෝව ත්නා්නැ්වැේතු්වතහාේ ඇය 

අතින් ේව තමා්න්වා කියතේෙැයි හිෝගන්්නට 

බැරිය. තමා්න්වා කී්වේ කමක් ්නැති්වන්තන් 

අංජ්නා පවුතල් සියලු විසෙර ෙැ්න්ගේොට 

පසු්වය. ෙැන් ඇේෙටම ඇේෙ අංජ්නා 

පිටින් ෙැ්න්ගෙතහාේ සිදු්ව්න තෙය ඔහුට 

සිෝගන්්නටේ ත්නාහැක.

“හරි දැන ඔයෝෙ සැ්ලොන එ�ට �ට්ටිය 

එනවද..?”

තේනුක ඇහුතේ මෙක් මිත්රශීලි්වය. 

“නැනදම්මො කියනවො ව්ේ අෙ ඇමති 
බංෙලෝවම ෙොවිච්චි ්නො�ෙන �ොමෙ කීයක 
ති්යනවද? ඔයොටත් පින නෑ ඒ��ට ්වලො 
ඉඳලො �ටට ෙසට �ෑම ටි�ක �ොලො බීලො සැ්ේ 
ඉනන...”

තේනුකතගේ හිෙ කලබල 

වුතේය. චතුමිණීට උ්වම්නා 

වූතේ ඇය අංජ්නාට 

්වඩා ඔහුට ළඟ බ්ව 

තපන්්වන්්නටයි. චතුමිණී 

සිො සිටිතේම අංජ්නා 

ඔහු හා සේබන්්ධයක් 

ඇතිකරත්ග්න ඇේතේ 

තේනුක තෙන්්නතකෝන් 

බේඩාර ඇමති පුතෙකු 

බ්ව ෙැ්නත්ග්න කියාය. 

තේනුක අංජ්නා තෙස 

ත්නාබලා චතුමිණීතගේ ෙෑස 

ෙෑසට අල්ලා ්ගේතේය. 

“දැන ඔයො ්ම්තනට ආ්ව ඇයි..?”

“ආ්ව ඔයොව බලලො යනන. ඔයත් පුදුම 
�තෝන ්ත්නු� අයියො කියන්න. අනි� මටත් 
අයිතියක ති්යනවො ්ම්�ට යනන එනන. මං 
ඔයෝෙ නැනදම්ම්ෙ දුව...”

ඒ කෝවට ඇයට කියන්්නට කටට ආ ්වච්න 

තේළිය ඔහු එතහමම ගිල්ගේතේ සාේපුතේ 

තොතරන් ්වයස්ගෙ තජෝඩු්වක් ඇතුළුත්වනු දුටු 

නිසාය. 

“චතුමිණී ්ම්තනට මිනිසසු එනවො. මට 
්මතන ලැජ්ො ්වනන බෑ. මං අං්නත් එක�ම 
ළඟදි අ්ේ ්ෙදෙ එනවො. එත්�ොට ඔය අයිති 
ඒවො නැති ඒවො ඔක්�ොම �තො �ෙමු අම්මලො 

එක�ම...”

අංජ්නාට ඒ කෝව ඇසුණේ 

ඇතගේ ඇස ්නැ්වතී තිබුතේ 

සාේපු්වට ඇතුළුවූ 

්වැඩිහිටියන් තෙතේනා 

ළඟයි. ඇයට එක්්වරම 

තස්නරේ බේඩාර 

ඇල්තල්තපාල මෙක් 

වුතේය. අේමා ්නැතු්ව 

වු්වේ එො තේ සාේපු්වට 

දුරකේනය ්ගන්්නට එන්්න 

ඇේතේ තමතසය. අේපච්චි 

මෙක් වීතමන් ඇතගේ ත්නේ 

සීෙල ත්වනු ෙැනුණි. දිගු සුසුමක් 

තහළුතේ ඇයට ෙ ත්නාෙැනීය. 

“ඇයි ්නෝනො... ඔයො ඕවො ෙණන ෙනන 
එෙො... එයො හිතොන ඉනන ඒවො ්වන්න නෑ 
කියන එ� ඉෙ හඳ ව්ේ විශවොස �ෙන 
ඉනන...”

අංජ්නා තෙස අ්ව්ධා්නතයන් සිටි තේනුක 

කීතේ ඇතගේ හිසට අෙ ෙබා ක්නට ළංවීය. 

කෝව අ්වසන් කළේ චතුමිණී හිටිෙැ්නම 

තමාතහාෙක් සිටිතේය. ඔහු අංජ්නාට ළංවී 

කොබහ කරද්දී හිෙට ෙැනුතේ අමුතු 

තේේනා්වකි. 

“අෙ අම්මයි තොත්තයි දකිද්දී මට අ්ේ 
අේෙච්චි මතක වුණො. අේෙච්චි එදා ්ම්හ 
එනන ඇත්්තත් ඔය ව්ේ. අේෙච්චි හිනද්න 
මට ඔයොව හම්බවු්ණ...”

ඇයෙ තසමින් කීතේ ඇතගේ උේෙරයක් 

බලාතපාතරාේතුත්වන් ඔහු ඒ ඉරියේත්වන්ම 

සිටි නිසාය. අංජ්නා ඉඳසිටි සටූලතයන් 

්නැගිටටාය. සාේපු්ව ඉදිරිතේ වින්ේන 

තසම කමල්ෙ සිටියෙ ්වයස්ගෙ යු්වළ විේ   

්නැ්වතුතේ ඔවුන් තෙතේනා ළඟය.

“මං යනවො ්ත්නු� අයියො...”

තමාතහාෙකින් චතුමිණී පිට්ව යන්්නට 

සූෝනේ වූ්වාය. ඒේ තේනුක ඊට ප්රතිචාර 

ෙක්්වන්්නට ගිතේ ්නැෙ. චතුමිණී තේනුකතගේ 

සාේපුත්වන් එළියට බැසතස තක්න්තිතයන් හා 

දුතකන්ය. ඇය එතස පිට්ව යද්දී අංජ්නාතගේ 

හිෙට දුකක් ෙැනුතේ තමාකටෙ කියා ඇයටම 

සිෝගන්්නට ත්නාහැකි වුතේය. සාේපුත්වන් 

එළියට ගිය චතුමිණී දුරකේනය අෙට ත්ග්න 

ඇමතුමක් ්ගන්්නා අයුරුේ අ්නතුරු්ව ක්න 

ෙබා්ගන්්නා අයුරුේ ඇයට තපනුණි.

එහා පසින් ඇමතුම සේබන්්ධ ත්වන්්නට ය්න 

ෙේපරයේ මහා දි්ග කාලයක් තස චතුමිණීට 

ෙැනුණි. තේ අ්වස්ා්ව ම්ගහැරුණතහාේ 

අපරාතද්ය. තේ තමාතහාතේ පටන් අයිතිය 

ත්වනුත්වන් සට්න පටන්්ගන්්නට ඇය 

සිතුතේ ළඟට ගිය ෙමන්ට තේනුක 

තෙන්්නතකෝන් මදි පුංචිකමක් කළා කියා 

හිෙට ෙදින්ම ෙැනුණ නිසාය.  අත්නක් 

පසින් ඇමතුම සේබන්්ධත්වද්දී ඇතගේ 

හිෙට ෙැනුතේ තලාකු සතුටකි.

“්ම්න� අයියො... ඔයො ්�ෝහද 
ඉන්න..?”

උතද් ඇය එ්නවිටේ ඔහු නින්තද් සිටි 

බ්ව ෙන්්නා නිසා ේවම ඔහු ඇේතේ ත්ගෙර 

්වන්්නට ඇෙැයි සිෙමින් ඈ ඇසු්වාය.

“්ෙදෙ... දැන ්ම් එළියට යනන වොහ්න 
ළඟට යනෙමන. ්මො�ද්ද ්වනන ඕන..?”

“ඔයොට ඉකමනට ්ම් ෙැත්තට එනන 
පුළුවනද..?”

“ඒ ්මො�ටද ළම්යො..? මං ්ම් ්ෙොඩි ෙමනක 
යනනයි හදන්න... හදිසසිද? තව ටි්�න 
ආ්වොත් මදිද?”

චතුමිණී ඔහු හා කො කරමින්ම සැතලෝ්නය 

තුළට ඇතුළු වුණාය. ආරේ්භය ්නරකම ්නැෙ. 

ඒ තමාතහාතේ ඇතගේ සහාය ෙරුණිය කුඩා 

ෙැරියකතගේ තකාේඩය කපමින් සිටි අෙර 

ේවේ ෙරුණියන් තෙන්ත්නක් ්වාරය එ්නතුරු 

බලා සිටිනු තපනුණි.

“්ම්න� අයි්ේ... ්ම් දැන ඔයො ්ම් ෙැත්්ත 
ආ්වොත් ්ත්නු�්ේ ෙර්ල්්රෙනේ �වුද කියලො 
බලොෙනන පුළුවන. �වුරු වුණත් මොෙ ලසසන 
ෙෑනු ළම්යක...”

එය ඇතසද්දී එක්්වරම නිහඬබ්වක් ඇති 

වුතේය. චතුමිණීතගේ හිෙ කීතේ ඔහු තමහි 

ආ්වා්නේ තහාඳ බ්වයි. තේනුක තෙන්්නතකෝන් 

ඔහුතගේ සේබන්්ධය ත්ගෙරින් ෙන්්නා බ්වට 

ඉඟිකළේ චතුමිණීතගේ හිෙ කීතේ ත්ගෙර 

කිසිත්වක් තේ ්ගැ්න ත්නාෙන්්නා බ්වේ, ෙැ්න්ගේ 

විට ඊට හැතමෝම අකමැතිත්වයි කියාේය.

“හරි හරි. මං එනනම්...”

නිහැඬියා්ව දිගු්වන්්නට තපර තේ්නක 

බේඩාර තෙන්්නතකෝන් කීත්වන් චතුමිණීට උඩ 

පැ්න කෑ්ගසන්්නට ෙරේ සතුටක් ෙැනුතේය.

ලබන සතියට

මටත් 
අයිතියක 

ති්යනවො ්ම්�ට 
යනන එනන. 
මං ඔයෝෙ 

නැනදම්ම්ෙ 
දුව...

w jirhs
91 ්�ොටස

බියං�ො නොනොයක�ොෙ ලියයි

දැන්ම ආව�ොත් වත්නුකවෙ 

ෙර්ල් වරෙනඩ්
බලොෙන්න පුළු�න
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ඔන්න අද අපි හදන්න වි්නාකිරි. 

වි්නාකිරි කියන්න තනුක කළ මධ්යසාර 

පැ්සව්වම ලැ්ේන ඇඹුල් දිය්රකට. 

්ේ්ව්ේ ප්රධා්නම සංඝටකය තමයි 

ඇස්ටික් අේලය. ආේලිකත්ව්යන ්වැඩි 

නිසා ඉස්සර ඉඳලම මිනිස්සු 

ආහාර කල්තියාගන්න, 

ආහාර රසගන්වන්න 

්ව්ේම විසබීජ්නාශකයක් 

විදියටත වි්නාකිරි භාවිතා 

කර්න්වා.

එකදාස් හයසිය 

හැටප්ේදි එංගලන්ත 

ලන්ඩන නු්වර පුරා 

මහාමාරිය ්වසංගතය 

්ෙෝවුණා. ඔය ්වසංග්ත 

ඒ කා්ල් ලන්ඩන 

ජ්නගහ්න්යන හත්රන 

පංගු්වක මරණ්වලට 

්වගකිව්වා.

මහාමාරිය හද්න 

ෙැක්ටීරියා්වත ්කාවිඩ් 

ව්වරසය ්ව්ේම 

්ෝහාම ඉක්මනින 

්ක්්නක්්ගන ත්වත 

්ක්්නක්ට ්ෙෝ්්ව්න 

එකක්. ඔය ෙැක්ටීරියා්්වන 

්ේ්රන්න ඉතින ඒ කා්ල් 

මිනිස්සුත එක එක ්සෞඛ්ය 

පුරුදු අනුගම්නය කළාලු.

ඔය කා්ල් හැෙැයි 

හෑනඩ් සැනිටයිසර් ්හායා්ග්න තිබු්ේ 

්නැහැ. ඒ ්වැ්ඩ්ට ඔවුන ්යාදා්ග්න 

තිබු්ේ වි්නාකිරි. ඒ කා්ල් රජ කරාපු 

්ද්වැනි චාර්ල්ස් රජ්ජුරු්්වෝ ලන්ඩ්න්ේ 

ති්ය්න කළුගල් හාරලා ඒ්ව්ේ වි්නාකිරි 

පි්රව්වලු. ලන්ඩ්න ජ්නතා්ව අත පා 

්ව්ේම  කාසි ප්නේ එ්හමත පිරිසුදු 

කරගත්ත ්ේ තැන්වලිනලු. වි්නාකිරි 

ගල් කියලා හඳුන්ව්න ්ේ ගල් අදටත 

ලන්ඩන්වලදි දැකගන්න පුළු්වන. ඒ 

විතරක්යෑ පළමු ්ලෝක යුද්දන තු්වාල 

්්වච්චි ්සාල්දාදු්වන්ේ තු්වාල්වල 

විසබීජ්නාශ්නය කරන්න ්යාදලා 

ති්යන්්නත වි්නාකිරිලු.

මීට අවුරුදු 5,000ටත කලින වි්නාකිරි 

හද්න හැටි මුලිනම ්හායා්ග්න 

ති්යන්න ෙැබි්ලෝනි්වරුන. ඔවුන්ේ 

්පෞරාණික ලියකියවිලි්වල වි්නාකිරි 

හද්න විදිය පිය්වරක් ගා්න ලියලා 

ති්ය්න්වලු. වි්නාකිරි හදදදි ක්ෂුද්රජීවී 

පැසවීමක් කර්න්වා. ක්්ෂද්රජීවීන කියලා 

්කාට්ාසයක් ්ේ ්ලෝ්ක් ඉන්න්වාද 

්නැදද කියලා්වත ්්නාදන්න කා්ලක 

ක්ෂුද්රජීවීන ්යාදා්ග්න වි්නාකිරි හැදූ එක 

විශමකර්ම ්වැ්ඩ කියලයි ඉතිහාසඥ්යෝ 

කියන්න.

අවුරුදු 3,000ක් පරණ 

ඊජිප්තු ෙඳුන්වලිනුත 

වි්නාකිරි අංශු ්හායා්ග්න. 

සුනදරත්ව්ේ රැජිනිය 

විදියට හඳුන්ව්න ඊජිප්තු්ව 

ක්ලි්යෝපැට්ා ලස්ස්න ්්වන්න 

හිතා්ග්න ද්වස ගා්න 

වි්නාකිරි්වල මුතු දිය කරලා 

පා්නය කළාලු.

ක්ලි්යෝපැට්ා විතරක් 

්්න්මයි ඉස්සර ්රෝම 

හමුදා්ව ්සෙළුත වි්නාකිරි 

පා්නය කරලා ති්ය්න්වා. 

්ජ්සුස් ක්රිස්තූස් ්වහන්ස් 

කුරුසි්ේ ඇණ ගහන්න 

අර්ග්න ය්න මගදි ්රෝම 

්සෙළු එතුමාට වි්නාකිරි 

පා්නය කරන්න දුන්නය කියලා 

ෙයිෙල්ේ දැක්්්ව්න්වා.

ව්වද්ය විද්යා්ව 

ගුරු්වර්යක් විදියට 

සැල්ක්න ග්රීක ව්වද්ය 

හි්පාක්රටීස් ප්වා වි්නාකිරි 

සිරුරට ගුණේව සඳහන 

කරලා ති්ය්න්වා. අධිරුධිර 

පී්ඩ්නය, දිය්වැඩියා්ව පාල්නය කරන්න 

්ව්ේම අ්න්වශ්ය ්ේදය දහ්නය කරන්නත 

වි්නාකිරි්වලට පුළු්වන.

ආහාර්වල ආේලිකතා්වය (pH අගය) 

අඩු කරන්න පුළු්වන නිසා ස්්වභාවික්ව 

ආහාර කල්තියාගන්න එ්හමත වි්නාකිරි 

පාවිච්චි කර්න්වා. අනික අච්චාරු, චටනි, 

සලාද, සමහර මස්, මාළු ්රසපි්වලටත 

වි්නාකිරි ්නැති්වම ෙැහැ්න. 

වි්නාකිරි්වලට ්හාඳ ්්වළඳ්පාළක් 

ති්ය්න්වා කියලා අපි කියන්න ඒකයි.

කෘත්රිම්ව ්ව්ේම 

්පාල් ්වතු්රනුත වි්නාකිරි හදන්න 

පුළු්වන. ්පාල් ආශ්රිත ්ද ්වලින 

හරිම අඩු්්වන ප්ර්යෝජ්නයට ගන්න 

්දයක්්න ්පාල් ්වතුර කියන්න. 

ආහාර රසකාරකයක් විදියට ්පාල් 

්වතු්රන වි්නාකිරි හද්න හැටි කියලා 

්දන්න හිතු්ව ඒකයි. නිෂපාද්න්යදි 

මධ්යසාර පැසවීමක් ්්ව්න නිසා 

වි්නාකිරි ව්ාපාරය පටනගන්න කලින 

සුරාෙදු ්දපාර්ත්ේනතු්්වන ඒ සඳහා 

ෙලපත්රයක් ලොගැනීම අනි්වාර්යයයි 

කිය්න එක මුලිනම කියන්න ඕ්න.

්පාල් ්වතුර ලීටර ්දකකින අපි 

වි්නාකිරි හදමු. ්පාල් ්වතුර්වලට 

අමතර්ව සීනී 250g, ්ේකරි යීස්ට හැඳි 

1/2ක්, පිය්න සහිත ප්ලාස්ටික් ොල්දියක්, 

පිරිසුදු ්කාටන ්රදික්ඩක් සහ මුහුේ 

විදියට ්නැතතේ වි්නාකිරි පැසවීමට 

එකතු කරන්න කලින හදාපු වි්නාකිරි 

200mlක් එ්හමත අ්වශ්යයි.

වි්නාකිරි අවුරුදු තු්නක් විතර 

කල්තියාගන්න පුළු්වන. ඒ ්ව්ේම 350ml 

ප්රමාණයක් රුපියල් 150-200අතර 

මිලකට අ්ලවි කරන්නත පුළු්වන.

0714766819 අංක්යන ්වැඩි විස්තර 

දැ්නගන්න.

පාඩම් අංක 40
හි්ේ හයි්ෙන් ජීවිතෙ දිනන්න කැමති ්කායිකාටේ අතහිත ්ෙන්න ‘ධරණී’ හැමදාමේ 
කැමතියි. නිකරු්ේ ්ෙවිලා ෙන කාලෙ තමන්්ගේම කිෙලා සවෙං රැකිොවක 
්වනු්වන් ්ොෙවන්න කැමති කාන්තාවන්ට ්හාඳ ඉල්ලුමක ති්ෙන විවිධ ෙෑ පිෙව්රන් 
පිෙවර ්ෙෙරදිම හදාෙන්න හැටි කිෙලා ්ෙන්න අපි හිතු්ේ ඒකයි. කඩදාසි, මැටි, ්රදි, 
විවිධ ආහාර, සබන් ඇතුළු විවිධ ්ේ නිර්මාණෙ කරන විදිෙ ෙැන සහ ඒවා ්වළඳ්පාළ 
්වත ්ොමු කරන ආකාරෙ ෙැන ්ම් ලිපි මාලාව හරහා ඔබව ෙැනුවේ කරනවා.

සීතා 
්පාන්නම්්පරුම
සවෙං රැකිො 
පාඨමාලා උප්ේශිකා

පිෙවර 1
්පාල් ්වතුර ටික ්පරලා සීනී එකතු 

කරලා ්නට්නකල් රත කරගන්න. පස්්ස් 

කාමර උෂණත්වයට නි්වලා යීස්ට ටික 

එකතු කරන්න.

පිෙවර 3
මිශ්රණය කාමර උෂණත්වයට එ්නකල් 

තියලා මුහුේ වි්නාකිරි ටික එකතු කරන්න. 

පස්්ස් ද්රා්වණය ්කාටන කැෙැල්්ලන 

ආ්වරණය කරලා මාසයක් විතර 

තියන්න. මා්සකට පස්්ස් ්හාදට 

පැහුණු වි්නාකිරි මිශ්රණය ලොගන්න 

පුළු්වන. ්ේක ආ්යත 60C°ට රත කරලා 

නි්්වන්න කලින ්ෙෝතල්්වලට දාන්න.

iajhx  
/lshd

පිෙවර 2
දැන මිශ්රණය ොල්දියට දාලා පිය්්නන 

්වහලා සතියක් පැ්හන්න අරින්න. 

සතියකට පස්්ස් ්නැ්වතත ්සල්සියස් 

අංශක 60ක උෂණත්වයකින වි්නාඩි 20ක් 

රත කරගන්න.

විනාකිරි හැදුව�ාත් 
ව�ානනත් පුළු�න 

විකුණනනත් පුළු�න 

්සේවන්දි ්හට්ටිආරච්චි



24 2022 ඔක්තෝබර් 19 වන බදාදා

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