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�ව�� ��ෙ� 

ඇ�� හ�� 

ගැෙහ��. ��ත 

කාලයටම ඇයට ෙ� 

ආදරය� දැ�ණාමය. 

ඒක� ��වන වසෙ� 

ජන�යම ��වා 

ය�� ගැන�. තමා තවම� ෙදවන වසරට 

පා තැ�වා පම�. පළ� වසර �රාවටම ඒ 

ආදරය �ෙ� �රකරෙගන ��ය�, තව� 

ඉවසා ���නට බැ�ම තැන ඇය එය ඔ�ට 

ෙහ� කර�නට ��වාය. ඒ අ�ව� �ය 

ආදරය සටහ� කළ �ඩා කා��පත� ඔ�ට 

ලැෙබ�නට සැල��ෙ�. දැ� �ම� ෙ��ද? 

ඇය ��ෙ� �ෙය�.

කා�තාව� ඉ�සර �ම... � ලාං�ය 

සමාජයට ෙමය ෙබාෙහාම ���ය. 

බ�තරය� ෙදනා �ත�ෙ� කා�තාව� තම 

���� සහ හැ�� සඟවාෙගන ��ය �� 

බවය. �ව��ෙ� ���ය �මා� පැව�ෙ�� 

එයමය.

“���ෙ� උඹට. මම දැනෙගන ��යාන� 
�යටව� ඔය වැෙ� කර�න ෙද�ෙ� නැහැ. 
ය�� අ�යා එෙහම නැහැ තම�. ඒ� එයා 
එයාෙ� යා�ව�ට ��ෙවා�? උඹට කැ�ප� 
එෙ�ව� ඉ�න බැ�ෙව� �ව��. �තප�ෙකා 
හැෙමාම එක�ෙවලා �නාෙව�න ග�ෙතා� 
ෙමාන ත��වය� උ�ෙව�ද �යලා. ය�� 
අ�යා කැම� �ෙණා�න� ජාෙ� ෙ�රග�න 
��ව�.”

�මා� පවසන වද�වලට �ව��ෙ� �� 

�තම අ�� � ය�.

ෙහට �ට හතර වසෙ� ��� තමාව 

ද�නා ද�නා තැන �නාෙ��ද? ෙ� කතාව 

බැ� එෙ� ��ර�ට� ආරං� ෙ��ද? 

ඔ��� තම�ට �නාෙ��ද? ෙනාගැලෙපන 

වැඩ� කළ බව �ය�� බැන ව��ද? 

�ව�� ��ෙ� �ස බ�ෙගනය. අපරාෙ� 

මම එෙහම කෙ�. ඇය අවසානෙ� තමාටම 

�යාග�තාය. 

�ව��ෙ� ජංගම �රකතනය හඬ 

ෙද�නට පට�ග�ෙ� ෙ� අතරය.

“ය�� අ�යා” �ව��ට �ය��. 

�මා�ෙ� �ව හැඩ�ෙ� �නහව��.

“අ�ෙමා ඇ� ය�ත�. එෙහන� වැෙ� 

ෙ�� වෙ�.” �මා� �ව��ට ඇස� ගසා 

�ය�� ඉවතට ඇ�ද �යාය.

ආදර ඇර�මට ය��ෙග� ���� ෙලස 

ලැ�ෙ� එකම එක ඇම�ම�. ඒෙක�� 

�ය�ෙ� ��ව��ාලය අසළම �ෙයන 

ෙකා� ෙෂා� එකට එන ෙලසය.

ය��ෙ� �ත්ර�� �නහව �ව��ෙ� 

�ගැ�ම ය�තා� �රකට අ� කර�නට 

සම� ��. ආදරය ප්රකාශ ��ෙම� වරද� 

�� �වාෙදා� යන හැ�මද ඇෙ� ��� 

ය�ත� අ� � �ෙ�ය.

“ඕක ෙබා�න. මම ඕඩ� කර� කෑම �ක� 
තව �ක�� එ�.” ෙකා� ෙකා�පය අතට 

ග��� ය�� පැව�ෙ� ඒ �නහෙව�මය.

“�ව�� ෙසක�� ඉය� ෙ�ද දැ� 

ඉ�ෙ�?”

ය�� �ම�ෙ�ය.

“ඔ� අ�ෙ�.”

“මම ඔයා ගැන �ක� ද�නවා. ඔයා 

ෙහාඳ ද�ෂ ළමෙය�ෙ�. යා�ව�ට �තරම 

���� �නව� ෙ�ද?” ය�� අහ�� �ව�� 

ස��� �ස වැ�වාය.

“ඒ �ය�ෙ� �ව�� �ය�ෙ� ඉෙගනග�න 

ද�ෂ ළමෙය� �යන එක �තර� ෙනෙව� 
යා�ව�ට� උද� කරන ෙහාඳ ළමෙය� 
�යන එක�.”

ය�� වචනෙය� වචනය අ�ණ�� 

�ව�� බලා ��යාය.

“ඉ�� ඔයා වෙ� ද�ෂ, ෙහාඳ ළමෙය� 

මට ආදෙ� �ය� එක මම ද��ෙ� 

ෙගෟරවය� ��යට. ඇ�තටම ඒක මට 

ආඩ�බර ෙව�න ��ව� ෙදය�. ඒ� 

නං� මම දැනටම� එ�ෙ�� ෙවල� 

ඉ�ෙ�. ඉ�� මට ඔයාෙ� ෙයාජනාව 

ගැන සලකලා බල�න� �ය�න� 

බැහැ. ඒ �සා මට ��ධ ෙවනවා ඔයාෙ� 

ෙයාජනාව ප්ර��ෙ�ප කර�න. හැබැ� 

මම ආෙයම� �ය�ෙ�, ඔයාට ෙගාඩ� 

����. ඔයාෙ� ��ෙ� �ෙ�ෂ තැන� 

මට ��නට.” ය�� �ය�� �ව�� 

��මෙය� බලා ��යාය.

එ�ෙකා ආදරය ෙපරළා ප්රකාශ ��ම�, 

එෙහම නැ�ත� සම�චලයට ගැ�ම� 

බලාෙපාෙරා��ෙව� �� ඇයට ෙ� අ�� 

ප්ර��ෙ�ප ��ම අදහාග�න බැ� ෙදය� 

බවට ප� � ���.

“�ව��ට කව�හ� ෙහාඳ තැනකට 
එ�න ��ව�. ෙහාඳට ඉෙගනෙගන, ෙහාඳ 
��යාව� කර�න. ඔයා කව�හ� ෙහාඳ 
තන�රක ඉ�නවා �යලා ආරං� ෙවන එක 
මට ස�ට� ෙව�.” ය�� නැවත �ෙ� ��� 

�නහවම �ෙව� ර��ෙගනය.

“ෙ� ��ෙ� ෙගෟරව�ය ප්ර��ෙ�ප ��ම� 
ලැ�� එකම ෙකනා මම ෙව�න ඇ�.” �ව�� 

�ෙ� ක�� මැ�� �නාෙව��. ය��ද ඒ 

�නහවට එක� �ෙ� සැහැ��ෙව�.

සමා� ඩය�

ස�බ��කරණය - �ෂා�ත ��ප�මාර

ඡායා�ප - 
ප්රස�න 
ඉෙරාෂා�

හැඩගැ��ම - 
�� ෙ�ම�ත 

(බ්ර��� ���ෙයා 
- කඩවත)

අද ‘ධර� මනා�ය’ ��ව හැඩ 

කර�ෙ� කා���ා ��ෂා� සහ 

මනාලයා ෙලස ච�ර �යනෙ�ෙ� 

���. ඔ�� ෙදෙදනා අලංකාර ෙලස 

හැඩග�වා �ෙබ�ෙ�  කඩවත බ්ර��� 

���ෙයා� �පලාව� ��� �� 

ෙ�ම�ත ���.

��� පැහැප� ��ර� �� 

කා���ා උඩරට මනමා�ය� ��යට 

හැඩගැ��ෙම� ඇයෙ� ��දර�වය 

තව� ඉ�ම� �ණා. ච�රෙ� ෙකා� 

�� එක ඔ�ෙ� කඩවස� බව වැ� 

කරන �ලා�තාව� �ණා. ඒ වෙ�ම 

කා���ාෙ� ව�ණය හා ච�රෙ� 

ව�ණය� ඉතා ෙහා�� ගැල�ණා.

ෙ�ක� එක ෙයා�ෙගන �ෙයන ��ය 

ගැන �යනවාන� ඇය සැබැ��ම 

පැහැප� �සා �වභා�ක ව�ණයට 

හා�ය� ෙනාවන ආකාරයට� 

ෆ��ෙ�ෂ�, අ�ෙ�ක�, ����� 

ෙගා�� ව�ණෙය� ෙයා�ග�ෙ�.

ෙකා�ඩා ෙමා�තරය ගැන 

�යනවන� ෙබ�ලට බැ� ෙකා�ඩ 

ෙග�යකට ම���� ආකාරයට තම� 

ෙහඩ්ර� එක ��මාණය කරග�ෙ�. 

ම�කළඹ ෙරාස, �� ��ච ෙපා�� වෙ� 

ෙ�ව� ෙයා�ෙගන ��මාණය කළා.

ෙ� හැමෙදයකම ��දර�වය 

�සා ආක�ෂ�ය මංගල �වළ� 

හැඩගැ��මට මට හැ�යාව ලැ�ණා.

ඇය 
සැබැ��ම 

පැහැප� �සා 
ඇෙ� �වභා�ක 

ව�ණයට හා�ය� 
ෙව�න ��ෙ� 

නෑ

චා� බවට ��තැන �� 
මනාල �වළ�

ගෑ��ට බැ�ද ඉ�සර ෙව�න?
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හැම දවසකම ෙ� ෙලාෙ� සෑෙහන ��ස� 

��කාව �සා ��ෙත� ස�ග�නවා. හැබැ� 

��කාෙව�  මැෙර�න ක�� ��කාව� 

හැ�ලා �යලා දැනග�� හැ�ෙ� සමහ� 

මැ�ලා ඉවර�. නැ�ත� මරලා ඉවර�.

“අ�ෙයා එයාට ��කාව�”

“��කාව� න� ඉ�� කර�න ෙදය� නෑ”

��කාව ජයග�� ���� ෙකා�චර 

��ය� ෙගාඩ� අය කතා කර�ෙ� ��කා 

�සා මැෙරන අය ගැන �තර�. ��කාව 

ෙහාඳ කර�න බැ� අස�පය� �යන මතය 

සමාජගත ෙව�න ඇ�ෙත� ඒක �සා ෙව�න 

ඇ�.

��කාව� දව�� ෙදෙක� අසා� 

ත��වයට ප�ෙව�ෙන නැහැ. �ං�වට පට� 

අර� තම� ෙලා�වට පැ��ලා 

ය�ෙ�. ඉ�� පැ�ෙර�න ක�� 

ෙහායාග�ෙතා� ��කාව �ව 

කර�න ��ව�. ඒකට �ෙ� 

හ�ය වෙ�ම ආදර�යය�ෙ� 

උපකාර� අව��. ෙ� �ය�න 

ය�ෙ� ඒකට ෙහාඳ උ�හරණ 

කතාව�.

චා�� මෙ��කා ෙ�මර�න 

ලංකාෙ� ප්ර��ධ ෙපෟ�ග�ක 

ෙරාහලක ෙහ�ය�. බඩවැ� 

ආ�ත ��කාව� හැෙද�� ඇයට 

35�. දැ� ඇයට 37�.

“එතෙකාට මම බැඳලා 
අ��� �න�. බබා ලැ�ලා මාස එකහමාර�. 
�ක කාෙලක ඉඳලා මෙ� බෙ� ෙ�දනාව� 
එ�ක මළබ�ධය වෙ� ත��වය� ��ණා. 
හැබැ� ෙලා�වට ෙනෙම�. ඉ�� මම ��ෙ� 
ගෑ�ට්ර��� �යලා. දවස� මට ෙලා� බෙ� 
අමා�ව� එ�ක වමෙ� ය�න ග�තා. එ� 
ෙහා���� එෙ� නතර ෙවලා ප�ෙව�� ෙගදර 
ආවා. දව� පහකට ප�ෙ� ආෙය� ඒ ��යටම 
අමා� �ණා. ප�ෙ� දවසක ෙ� ගැන මම 
වැඩ කරන වා��ෙ� ��ට� අ�කා�ට ��වා. 
අ�වා�යෙය�ම �කෑ� එක� කරග�න �යලා 
එතෙකාට ඇය තම� මට ��ෙ�.”

බඩවැ� ආ�ත ��කාව� �ෙයන බව 

චා�� දැනෙගන ��ෙ� එෙහම.

“��කාව ��ෙ� ෙදවැ� අ�යෙ�. 

බඩවැ�වල ෙලා� ෙග�ය� වෙ� ��කාව 

හැ�ලා. අ�මාෙව� ෙපා�වට �වාල ��ණා. 

ෙරාහලක වැඩ කරන �සා මම ඕනතර�  

��කා ෙරා�� දැකලා �ෙයනවා. ඉ�� 

��කාව� ��වම එෙවෙ� මට ෙලා� බය� 

��ෙව�� �ක� දැ�ණා. ඒ� මම �ං� �ෙව� 

ඉ�න අ�මා ෙකෙන� �සා ෙකාෙහාමහ� 

ෙ�ක �ව කරග�නවා �යලා ත��ම 

�තාග�තා.

බෙ� ��� ��කාව ඉ�ම��ම ඉව� 

කර�න සැ�කම� කර�න �යලා ෛව�ව� 

��වා. ප�ෙ� පැය අටක සැ�කම�� ඒක 

සා�ථකව ඉව� කළා. ඒකට� මෙ� කා�ය 

ම�ඩලෙ� ෛව� ච��ම ද ෙම�, ආචා�ය 

ෙරාහා� ��ව�ධන, ෛව� ඇ�ඩෘ ප්රනා��, 

��ට� අ�කා� ෙ� හැමෙකනාම මට උද� 

කළා. මම �ෙමා ග�ෙ� ���. ඒවට� ස�� 

�යද� කෙ� ච��ම ස�.”

ඇෙ� කා�ය ම�ඩෙය� ලැ�� සහාය 

ගැන චා�� මත� කෙ� එෙහම.

“ඔපෙ�ෂ� එෙක� ප�ෙ� �ෙමා ප්ර�කාර 
කර�න ග�තා. පළවැ� �ෙමා එකට ෙලා� 
ෙවනස� නැහැ. ෙදවැ� එක ගහ� දවෙ� 
වමෙ� ය�න ග�තා. ��වැ� �ෙමා එකට මෙ� 
සම, �යෙපා� ත� ක� �ණා. ෙකා�ෙ� ය�න 
ග�තා. ය�ප�ෙ� හම ��� ෙවලා ඇ�දග�න 

අමා� �ණා.

හතරවැ� �ෙමා එකට මෙ� අවයව �ක� 

නර� ෙවන පැ�තට �යා. මාව ෙගාඩග�න 

අමා�� �යලා එතෙකාට ෙඩා�ට��ලා 

��වා. ප�වැ� �ෙමා එක� ඇල�� ෙවලා 

ඇ� ඉ��ලා �යෙපා� වැ�ණා, අ� ක��වල 

හම ගැලෙව�න ග�තා. හැබැ� ඔය හැමෙ�ම 

�ෙ� ශ��ෙය� මම ඉවසග�තා. 

ප�ෙ� හැමෙ�ම �වඅතට 

හැ�ණා.”

�ෙ� ��ලෑව�ව� 

එනවට ගෑ� කැම� 

නැ�ෙකාට ෙමෙහම 

ෙ�ව� දරාග�න අමා��. 

අමා�ෙව� හ� දරාග�න 

එෙක� සැන�ම ලැෙබනවා 

�යල� චා�� ��ෙ�.

“මම ෙකා�චර ෙවන� 
�ණාද �යනවාන� ෙහා���� 
එෙ� ඉඳලා ෙගදර �යාම මෙ� 
ද�වා මාව අ�රග�ෙ� නැහැ. අ�මා 
ෙකෙන�ට ඒ හැ�ම වචනව�� ��තර කර�න 
බැහැ. තැ�� තැන ෙකා�ෙ� �ය� �සා �� 
ෙකා�ෙඩම ත�ෙට ගෑවා. එෙහම� �යලා මම 
�කා� බැ�ෙ� නැහැ. සමාෙජට බෙ� මෙ� 
ඇ�ත ෙප�ම හංගග�න මට ඕන �ෙ� නැහැ.”

��කාව� �යලා දැනග�� ගම� ෙගාඩ� 

අය �ත�ෙ� අ�� අය දැනග�ෙතා� 

ෙමානවා �ත�ද �යන එක. අ�� අය 

ෙකාෙහාම ��ව� අ�ට ෙමාෙකා �යලා 

ෙලෙ� ස�ප කරග�න එක ගැන �තර�� 

චා�� ��ෙ�. හැබැ� ඒ ෙමානෙ�ට� චා��ට 

හ�ය� ෙවලා �ෙය�ෙ� ඇෙ� සැ�යා �ව�.

“ඔයාෙ� හ�බ�� ත�ණ�ෙ�. 

අ�වා�යෙය�ම ඔයාව �ලා ය� �යලා 

සමහ� මෙ� �ණටම ��වා. දවස� ෙ� 

ඔයාෙ� අ�මද �යලා එයාෙග� මම ඉ�න 

තැනම ෙකෙන� ඇ�වා. ඒ තරමට මෙ� 

ෙප�ම ෙවන� �ණා.

ඒ� මට සලක� ��ෙය� කව�ව� එයා 

මාව �ලා ය�ෙ� නැහැ �යන එක මට 

දැ�ණා. ෙබෙහ� කර�න ස� ෙදෙක� 

ෙදකට මහරගම නතර ෙව�න �ණා. එය� 

එතෙකාට ඒ ළඟ නෑදෑ ෙගදරක නතර ෙවනවා. 

දවස ගාෙ� ��පාර� මාව බල�න එනවා. 

එතෙකාට මෙ� පැ�ප� පවා මා� කෙ� 

මහ�තයා.

මම� එය� දවස� කෙ�කට �යා. ප�ෙ� 
මම එතැ�� �ක� එහාට ඇ�දෙගන �යා. 

මම ස�� ඉ�ල�න ආ� �ඟන 
ෙකෙන� �යලා ප�ෙ� එතැන 
�ට� ගෑ� ෙද�ෙන� කතා 
�ණා�. ඒකට හ�බ��ට හ� 
�ක�. ‘එයා මෙ� ව��, එයාට 
වචනය� �ය�න එපා’ ��වා. ඒ 
වෙ� ෙ� ව�� මෙ� �තට ෙලා� 
ශ��ය� ලැ�ණා. �ෙමා එක 
ගහ�� හ�බ�� මෙ� ළ�� 
ෙහ��ෙ� නැහැ. මම ය�න 
��ව� එයා �ෙ� නැහැ. ඒ �සා 
ප�ෙ� එයාෙග� ෙකා�ෙ� ය�න 
ග�තා. එයා මාව බලාග�ෙ� 
ද�ෙව� වෙ�. අදට� එ�යට 
යනෙකාට මම එයාෙ� ක�� ෙදක 
අ�ලලා වැඳල� ය�ෙ�. ෙමාකද 
මම අද ෙමෙහම කතා කර�ෙ� 

හ�බ�� �ස�.”

සැ�යට/��ඳට ��කාව� �යලා 

දැනග�� හැ�ෙ� අතඇරලා �න ����� 

ඉ�න සමාෙජක එව� ආදර�ය සැ�ෙය� 

ලබ�න තර� ඇය වාසනාව�ත�.

“මෙ� ෙලා� ම��ෙ� ��ඳ තම� 

මෙ� ද�වට �� ��ෙ�. මෙ� 

අ�මා, සෙහාදරෙයා ඔය 

හැමෙකනාම මට ෙගාඩ� 

උද� කළා. මම මාන�කව 

ශ��ම�ව ��ෙ� ඒක�.

කැ�ස� ෙහා���� 

එකට �ය� පළවැ� 

දවෙ� ඇ�ළට ය�න 

බෑ �යලා මම ෙ���ව 

බ�ෙගන ඇ�වා. එතැනට 

යන ෙකෙන� ආෙ� 

එ�ෙ� නැහැ �යල� මම 

අහලා ��ෙ�. ඇ�ළට �යාම 

එයාලා සලක� ��ය� එ�ක ඒ 

බය නැ�ව �යා. බඩ �ෙද�න ග�� ��ම 

කාෙ� �ම��ම� �ණා න� මෙ� ෙලෙ� 

ෙදවැ� �ෙ�� එකටව� ය�ෙ� නැහැ. 

හැබැ� දැ� මට ෙහාඳටම �ව�. ඉ�� 

මම අ�� අයට� �ය�ෙ� සාමා�ෙය� 

ෙවන� ෙනාවන ෙවන�කම� දැෙනනවා න�, 

�තරම එකම තැනක ෙ�දනාව� දැෙනනවා 

න� අ�වා�යෙය�ම ප��ෂා කරග�න. 

හැම මාසයකම �වයං �ය�� ප��ෂාව� 

කරග�න. අ��� පහකට වතාව� ගැ�ෙගළ 

සඳහා පැ� ප��ෂාව� කරග�න. ඒ 

වෙ�ම ප�ෙ� ෙකෙන� ෙමවැ� ත��වයට 

ප��ෙණා� ඔ��ට ආදෙර� සලක�න. 

එතෙකාට ඔ�� ඉ�ම��ම �ව ෙවනවා.”

�ං� ඔපෙ�ෂ� එක�� �ව කරග�න 

හැ�යාව �ෙය�� ��කාව මැෙර�න ෙ��ව� 

කරග�න අව� නැහැ �යන එක� ඇය 

��ෙ�.

“දැ�ක හැ�ෙ� ��කාව� �යලා ෙ�න �සා 
පාෙ�ෙතාෙ� ය�� මම ෙහට මැෙර� වෙ� 
�ෙක� සමහ� මෙ� �හා බලාෙගන ඉ�නවා. 
‘අෙ� ත�ණ වයස ප�’ �යලා කතා ෙවනවා. 
එෙහම එපා. ��කාව �ය�ෙන� එක ෙලඩ�. 
ඉ�� ��කා ෙරා�ය�ට කාෙගව� අ�ක�පාව 
අව� නැහැ. අ�ක ��කාව� �යලා දැනග�� 
හැ�ෙ� ෙරා�ත ��� ඒ අයව බල�න ය�න 
එපා. ඒ �ය� �ත කඩන වචන නැ�ව �ත හදන 
වචන �තර� �ය�න �යල� මම සමාජෙ� 
අ�� අයෙග� ඉ�ල�ෙ�.”

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

හතරවැ� 
�ෙමා එකට මෙ� 

අවයව �ක� නර� 
ෙවන පැ�තට �යා. මාව 

ෙගාඩග�න අමා�� 
�යලා එතෙකාට 

ෙඩා�ට��ලා 
��වා

අදට� මහ�තයාෙ� ක�� 
ෙදක අ�ලලා වැඳල� 

මම ෙග�� එ�යට බ��ෙ�

කැ�ස� 
ෙහා���� 

එකට �ය� පළවැ� 
දවෙ� ඇ�ළට ය�න 

බෑ �යලා මම ෙ���ව 
බ�ෙගන ඇ�වා. එතැනට 
යන ෙකෙන� ආෙ� එ�ෙ� 
නැහැ �යල� මම අහලා 

��ෙ�
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ඒ කාෙ� �ට� ජප� සා�� ��ය� 

�ණ කවබතාෙ� ෙක�කතාව� ��ණා 

‘උදය වලා��’ �යලා. ෙ� කතාෙ� 

හැ�යට ජප� ��ව��ාලය�� 

��යාව අ�� �ණ මහාචා�යවරෙය� 

ඉ�ෙකාෙලට යනවා පෙ� ප��ෙ� 

ළම��ට ජප� සා�� උග�න�න. 

හැබැ� ෙ� මහාචා�යවරයා උග�නන 

��ම ෙදය� ළම��ට ෙ��ෙ� නෑ. ඒ 

�ණාට ෙ� ළම� �ක ප��ය ඉවරෙවලා 

එ�යට ��� අ�� ළම��ට ��ව� 

“උඹලට වෙ� ෙනෙව� අ�ට ජප� භාෂාව 

උග�න�ෙ� මහාචා�යවරෙය�” �යලා. 

“උග�නන ෙවලාවට ඔය ��� තහ� 

ෙමා�� නෑ, බල�න එපායෑ �ෙණ �ෙයන 

ෙර�ප� එක” �යලා. හැබැ� ඔය අතෙ� 

ෙ� මහාචා�යවරයාට ආප� 

සැරය� ��ව��ාලෙයම 

��යාව ලැ�ලා ඉ�ෙකාෙල� 

අ��ෙව�න ��ධ �ණා. ඔ�න 

ඉ�� දැ� ෙ� ප��යට ජප� 

භාෂාව උග�න�න ��වරෙය� 

නෑ. ��හ�ප��මා ෙකා�තර� 

උ�සාහ කළ� ඉ�ෙකාෙ� ��ම 

��වරෙය� ෙ� ළම��ට 

�ෙයන බයට ප��ය භාරග�ෙ� 

නෑ. ෙමාකද ඒ අය �ය�ෙනම 

අෙපා අර මහාචා�යවරයාෙග� 

ඉෙගනග�� �සා ඕෙ� ඉ�න 

උ� ෙ�රම මහාචා�යව� වෙ� 

�යල�. ඕ��ට න� ��ම 

ෙදය� උග�නලා ��මහ�න 

බෑ �යල�. ඔය අතෙ� ඉ�ෙකාෙලට අ�� 

��ව�ය� ආවා. දැ� ��හ�ප��මා 

අ�� �ච�ට ෙ� ප��ය භාරෙද�න 

යනෙකාට පරණ ක��ය අන�� 

ඇෙඟ�ව� ඕක මහ භයානක ප��ය� 

භාරග�න න� එපා �යලා. ඒ� ෙ� අ�� 

��ව�ය ෙ� අ�ෙයාගය භාර අරෙගන 

ප��යට �යා.

හැබැ� එක ළමෙය�ව� ෙ� ����යට 

නැ�ටලා ආචාර කෙ�ව�, ඇයව 

��ග�ෙතව� නෑ. ප�ෙ� ෙ� ��ව�ය 

ක�පනා කරනවා දැ� මං ���ම ෙ� 

ළම��ෙ� �� �නාග�ෙ� ෙකාෙහාමද 

�යලා.

ප�ෙ� ෙ� ��ව�ය ළම��ෙග� 

අහනවා ළම� අද අ� ��ට�යට 

���ලා ���ව� �යලා නට�ද �යලා. 

ඒ� ජප� සා�� උග�ව�න ආ� 

��ව�ය ���ව� �යලා නට�න කතා 

කළාම ���ම ළම� ඇයව සම�චලයට 

ග�නවා. ඔයා වෙ� ���කා�ෙය�ට අෙ� 

මහාචා�ය�මාෙ� ළ��ව� ය�න බෑ 

�යලා අවත�ෙ�� කරනවා.

හැබැ� ඒ ��ම ෙදය� ගානකට ග�ෙත 

නැ� ෙ� ��ව�ය ළම� එ�ක ��ට�යට 

���ලා ල�සන ���වකට නට�න 

පට�ග�නවා. ඇය� පෙ� ප��ෙ� 

ළමෙය� ගානටම වැ�ලා ��ට�ය �රාම 

ළම� එ�ක හ� හ�යට �ව�න ප��න 

පට�ග�නවා. 

ළම��ෙ� ක��� 

�ෙ� ගලාෙගන 

වැෙටන 

��ය ඇෙ� 

සා�ෙපාෙට� 

����න 

පට�ග�නවා.

ඔෙහාම �ක 

දවස� යනෙකාට 

ෙ� �ච�ට ළම� 

��මාකාර ��යට 

ආදෙ� කර�න 

පට�ග�නවා. ඇය ඒ 

�� පාසෙ�ම ද�ව�ෙ� 

�රව�ය බවට ප�ෙවනවා. 

උග�නන ෙවලාවට ෙනාෙ��ණ ෙ�ව� 

ෙ��ණ ��යට ඔෙ� බල� ඉ�ෙ� 

නැ�ව ෙනාද�න තැ� ගැන ප්ර�න කරලා 

ඉෙගනග�න පට�ග�නවා. ද�ෙවා 

ඔ��ෙ� ෙපෟ�ග�ක ප්ර�න පවා ඇය සමඟ 

ෙබ�ග�න පට�ග�නවා.

ඉ�� අදට� ජප� රජය ඒ රෙ� �� 

��� ම��ථානවල ඉ�න ��� ෙවන 

��ව��ට ෙ� ෙපාත �යවන එක 

අ�වා�යය කරලා �ෙයනවා.

���ම ඔය කතාව �ක� මත� කරලා 

��ෙ� ජපානෙ� එෙහම �ණ� ලංකාෙ� 

එෙහම ෙව�ෙ�  නෑ �යන එක 

�ය�න. තාම� අෙ� පාස�වල 

��ව� බ�තරය� ද�ව�ට හ�ම 

ඈත�. ��ව� ද�ෙවා එ�ක 

වැ�ය �නා �ෙණා�, කතා කෙළා�, 

���ව� �යලා නැ�ෙවා� �� 

ෙගෟරවය නැ�ෙවලා ළම� කෙ� 

න��න එනවාය �යලා තම� 

ෙගාඩ� උද�ය �ය�ෙ�.

මතකෙ� ප��ය ෙලාක �� 

�නයට ඉ�ෙකාල �පයකම ��ව� 

ළම�� එ�ක ��� ��වා, නැ�වා 

වැ�ය �යලා හතරවෙට�ම ඒ 

��ව��ට ෙ�� පෙරා� අහ�න 

��ධ �ණා. �ෙ�ෂෙය�ම �ග�ව 

ක��ඨ ��ාලයක ��ව�ෙයා 

ෙද�ෙන�ට ��ධ ප��ෂණවලට 

පවා �ණ ෙද�න ��ධ �ණා.

ඇ�තටම ��වරෙය� 

��ව�ය� �ණහම සා�ප්ර��ක  

ෙව�නම ඕනද? ඔ�� තම�ෙ� 

���� එ�ක 

���ව� 

��ෙවා�, 

නැ�ෙවා� 

ඒක වරද�ද? 

��වරයා සහ 

��යා ළ�� 

ඇ�� ��ම 

වරද�ද? ෙ� 

ගැන සංවාදය� 

ෙගාඩනග�න 

අ� ෙ�රාෙද�ය 

��ව��ාලෙ� 

මහාචා�ය අ�නායක 

එ�. ෙ�ර� මහතාට කතා 

කළා.

“ඔය කතාව මම මෙ� ��ෙ� 
අ�දැ�ම��ම පට�ග�න�. මම ඉ�ෙකාෙ� 
දහෙ� ප��ෙ� ඉෙගනග�නෙකාට ක�ක 
තරෙඟකට සහභා� ෙව�න ගා�ෙ� ඉඳලා 
ෙකාළඹ බ�ඩාරනායකයට එ�න ��ධ 
�ණා. ඒ ෙවලාෙ� ඉ�ෙකාෙල� ස�� �යද� 
කරලා� ��ම සා�� ��වරෙය� කැම� 
�ෙ� නෑ ගා�ෙ� ඉඳලා ෙකා��ෙ� ෙකාළඹ 

එ�න. ෙමාකද කරදර� �යලා.

ඒ කාෙ� අෙ� ඉ�ෙකාෙ� ��යා හෙ� 

ප��යට �ඩා උග�න� ස� ෙකෙන� 

�ය�ස �යලා. බැ�ම තැන මම ��� 

�ය�ස ස�ෙග� ඇ�වා ‘අෙ� ස� ��ම 

��වරෙය� අ�� එ�ක ෙකාළඹ ය�න 

එ�ෙ� නෑ, ඒක �සා ස�ටව� ��ව�ද 

අෙ� ත�යට අ�� එ�ක ය�න එ�න?’ 

�යලා. ප�ෙ� ස� �ක ෙවලාව� ක�පනා 

කරලා මට ��වා ‘අෙ� �ෙ� මං �ඩා භාර 

��වරයා �සා මට ඔය සා�� ගැන න� 

වැ� ෙ��ම� නෑ. ඒ �ණ� මං �තාලෙ� 

ත�යට ෙකාළඹ ය�න එ�න�’ �යලා.

එෙහම ඇ�� ස� එ� අ�� එ�ක 

ෙකාළඹ නතර ෙවලා, ��� �යලා, නටලා, 

��ම ��යට අ�� එ�ක ස�� �ණා. ඒ 

�තර� ෙනෙව� අ� තරඟ කරනෙකාට 

අ�මා තා�තා වෙ� අෙ� ළ��ම ඉඳෙගන 

��ම� කළා. ෙක�ෙය�ම ��ෙවා� අ� 

කා� ක�ට අ�� එ�ක ස�� කෑවා.

එතැන ඉඳ� �ය�ස ස� ගැන අෙ� 
ළම��ෙ� ��වල මහා ��මාකාර ආදරය� 
සහ �� ෙගෟරවය� ��ෙ�. හ�යට ඔය 
ක�� මත� කරලා �ෙයන කවබතාෙ� 
ෙක�කතාෙ� එන �ච�ෙග ච�තය�, 
අෙ� �ය�ස ස�ෙ� ච�තය� ෙදකම එක 

සමාන� වෙ� හැ�ම� අදට� 
මට දැෙනනවා. ඊටප�ෙ� මං 
ෙකා�තර� ��ව��ෙග� 
ඉෙගනෙගන ��ණ� අදට� මෙ� 
�ෙ� ඉ�න ආදර�යම ��වරයා 
තම� �ය�ස ස�. ස� තාම� 
�ව�� අතර ඉ�නවා. මම ගා� 
�ෙයා� වර�ද�ෙ� නැ�ව ෙමාන 
වැෙ� ��ණ� ස�ව බලලා තම� 
එ�ෙ�. ඉ�� මං අහ�ෙ� ක�ද 
�ය�ෙ� ��ව� ළම��ෙග� 
ඈ�ෙවලා ඉ�න ඕෙ� �යලා? 
��� �ය�න නට�න තහන�ය 
�යලා? ඇ�තටම මම �ය�ෙ� 
ළම� එ�ක ���ව� �යලා නටලා 
තව� ��ව� න� එක බ�පත� 
ෙබ�ෙගන කාලා ඉ�න ��ව��ට 

තම� ළම� වැ��රම ආදෙ� කර�ෙ� සහ 
ෙගෟරව කර�ෙ� �යලා.”

කතාව අතර�ර ප��ය ෙලාක 

�� �නෙ�� ෙබාෙහා ෙදෙන�ෙ� 

ෙදාෂාෙරාපණයට ල�� ��ව� සහ ��� 

එ�ව කළ න�තනය� ��පය� ගැනද 

මහාචා�යවරයා  මත� කෙ�ය.

“ප��ය දව�වල අර �ග�ෙ� ක��ඨ 

��හලක ��ව�ෙයා ෙද�ෙන� ���ෙයා 

�ක� එ�ක ��ට�ෙය නැ�වා �යලා 

හතරවෙට�ම ප� ය�න බැනලා ��ණා. 

අෙ� ඔය බ�න එෙක� ඇ�� මට 

�යාප�ලෙකා ෙමාක�ද ඒෙ� ඇ� වරද 

�යලා. වරද අර ෙ� ‘ම�පාෙ� �ෙයන 

ෙසා�ය ගෑ� ෙනාද�ෙ�’ �යන ���වද? 

ඇ� හ�ෙද�යෙ� ෙ���ග�න බැ� 

නටනෙකාට ෙමාන යකාද ���ෙ� පද ෙ�� 

�චාරය කර කර ෙ��� ෙහායලා බලලා 

නැ�ෙ�? නටන එකා නට�ෙ� ���ෙ� 

ෙ��මට ෙනෙව� තාෙලට. අ�ක ඔතන 

අමරෙ�වෙග� න�� මා��ෙග� ��� 

�ෙගන නට�නද? ආෙ� ඕක නැටෙවන 

���වකට එපැ� නට�න.

හ�ෙද�යෙ� නටනෙකාට ෙමාන 
යකාද �ං�ෙ� පදෙ�� �චාර�ෙ�?

නටන 
එකා නට�ෙ� 

���ෙ� ෙ��මට 
ෙනෙව� තාෙලට. අ�ක 

ඔතන අමරෙ�වෙග� න�� 
මා��ෙග� ��� �ෙගන 

නට�නද? නැටෙවන 
���වකට එපැ� 

නට�න

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

එ� ��ව� නට� නැ��ල හ�යටම හ�. ��ව�න� තව නටාප�ලා
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එත්�ොට ඔය දැන් �ෝේ ඉන්න 
්�ොේ්ලො ්�ේ්ලො සංගීත සංදර්්ශනවලට 
ගිහිේලො පිටටනි මැද්ද නටන්්න් සින්දුවල 
්ේරුම් ්�ොය ්�ොයොද? උන් මඩ �ෝෙන 
නටලො නටලො අන්තිමට ජොති� ගීයටේ 
නටලො තමයි ්ෙදර එන්්න්. එ්�නම් 
ඉතින් ජොති� ගීයටේ නටනවො 
කියලො ්ේරම උන් ගිහින් 
හි්ර් දාන්න ්වයි්න්. 
මම නම් කියන්්න් 
එදා ඉේ්�ෝලවල 
ගුරුවරු ඒ �රපු 
වැ්ේ �රියටම 
�රි. ්මො�ද 
අපි අ්ේ 
ළමයින්ව ස� 
ගුරුවරුන්ව 
සිරෙත �රලො 
ති්යන ්ම් 
අධ්ොපන 
ක්රම්ේද බිඳින්නට 
අවශ්යයි. දැන් �ෝේ 
ති්යන  ඉේ්�ෝල 
�රියට අ�ස උසට තොේප 
බැඳපු බන්්ධනොෙොර ව්ේ. 
ඉේ්�ෝ්ේ ළමයින්ට විදු�ේපතිව 
්ේන්්න් නි�න් බන්්ධනොෙොර ්�ොමසොරිේ 
ව්ේ. ගුරුවරු ටි� 
්ේන්්න් �රියට 
්ේලර්ලො ටි� ව්ේ.”

ඒ ගැන මෙරට 

පළවැනි අධ්යාපන 

ඇෙතිවරයයා වූ 

C.W.W.කනනනගර 

ෙහතයාමේ කනනනගර 

ප්රතිපත්තිය ගැනත් 

ඔහු සඳහන කමේ මේ 

ආකයාරයට.

“දනනවද 

කනනනගර ෙහත්තයයා 

ෙධ් විද්යාල ඇති 

කරද්දි ඒකට ෙහවිශයාල 

පිටටනි තිමයන තැන 

විතරකෙ මතෝරගත්මත් 

ඇයි කියලයා? මෙයාකද 

එතුෙයා නිතරෙ කිවමව 

ගුරුවරු සහ ළෙයි 

විමවකයක ලැබුණ 

ගෙන ඒ පිටටනිවලට 

ගිහිලලයා දුවනන 

පනිනන නටනන සිනදු කියනන ඕනය 

කියලයා. මෙයාකද එමහෙ මනයාවුමණයාත් 

ගුරුවරු සහ ළෙයි මේ මදමගයාලලනෙ 

ෙයානසික ආතතියකට පත්මවනවයා කියලයා. 

මේක මේ අත්තනයායක එේ.මේරත් 

කියන කතයාවක එමහෙ මනමවයි. නිදහස් 

අධ්යාපනමේ පියයා වුණ කනනනගර 

ෙහත්තයයාමේ ප්රතිපත්තිය. ඒත් අද 

මවනමකයාට ළෙමයක ගුරුවරමයක 

එකක නැටුවයාය කියලයා දාහක නීතිෙය 

ක්රියයාෙයාරග, විනය ක්රියයාෙයාරග ගනන 

හදන අධ්යාපන බලධයාරීනමේ මෙෝඩ 

තීරණවලින අපිට හිතයාගනන තිමයනමන 

එක මදයයි. ඒ තෙයි මේ යලපැනලයා 

තිමයන අමේ රමට අධ්යාපන ක්රෙමවද 

මවනස් කරගනන අපිට අවස්්යාවක 

ලැමබනමන නෑ කියන එක.

ෙට නේ හිමතනමන අනන ඒ නිසයි 

එදා මලෝක ගුරු දිනමයදි දරුමවයායි 

ගුරුවරුයි මේ මදමගයාලලෙ ඔය 

බලධයාරීනමගන අවසර මනයාමගනෙ 

ඒ අයමේ ෙයානසික පීඩනය, ආතතිය 

මෙයාමහයාතකට හරි අඩු කරගනන හිතනන 

ඇත්මත්.

එමහෙ කළයා කියලයා ගුරු මගෞරවයට 

හයානියක මවනවයාය කියන බලධයාරීනට 

ෙෙ තවත් මහයාඳ කතයාවක ෙතක කරලයා 

මදනන කැෙතියි.

ම�ේත්යෝ ඔබතුමන්ලොට මත�ද 
ඔබලෝේ අ්ේ �ෝේ පොස්ේ ක්රීඩො 
උේසවය දවසට ගුරුවරුන්්ේ ්ර්ේ 
එ�ක අනිවොර්යය �රලො තිබුණො? �ැබැයි 

එදාට ඔය ්ර්ේ එ්ක දුවන එ� 
ගුරුවර්යකවේ දිේ්ේ 

දිනන්නවේ, තෑගි 
බලෝපෝරොේතු්වන් 

වේ ්න්වයි. 
ළමයින්්ේ සතුට 
්වනු්වන්. 
්මො�ද ක්රීඩො 
උේසව්ේ 
්�ොයිතරම් 
තරඟ තිබුණේ 
ළමයි එ�ො 

පිට එ�ෝේ 
නැේෙන 

වැඩිපුරම අේපුඩි 
ෙෙ� ආසෝවන්ම 

බලන්්න් ඔය ්ර්ේ 
එ�. අන්න ඒ නිසො මම 

නැවතේ කියන්්න් ගුරුවරු ළමයි 
ඈේ්වලො ඉන්න ඕ්න් කියලො, ්ම් ්දවේ 
්�ළො දකින්්න් තනි�රම නූතනේවයක 

අඳුරන්්න් නැති, අසම්්රදායි�, 
අසංේ�කෘත, නොකි බමුණු ම�ේලන් කියලො.”

කතයාව අතරතුර ඔහු 

වෘත්තීය ජීවිතමේ 

අත්දැකීේ ගැනද කියයා 

සිටිමේය.

“ඕකට ෙෙ 

ෙමේ ජීවිමතනෙ 

තවත් මහයාඳ 

උදාහරණයක  

කියනනේ. 

ෙෙත් දැන 

විශවවිද්යාලමයන 

විශ්යාෙ ගියපු 

ෙහයාචයාරයවරමයකමන. 

හැබැයි ෙෙ මබයාමහයාෙ 

වගකීමෙන කියනවයා 

අදටත් ඕනෙ වයසක දරුමවකුට 

වැඩිහිටිමයකුට මද්ශනයක පවත්වනන 

පුළුවන ෙටටෙක ෙෙ ඉනනවයා. ෙමේ 

මද්ශනයක පැයක මදකක මනමවයි 

පැය පහක හයක කළත් කිසිෙ 

මකමනක ශයාලයාමවන එළියට මනයායවයා 

රඳවයාගනන පුළුවන හැකියයාව ෙට 

තිමයනවයා. ඒකට මේතුව තෙයි ෙෙ 

කවදාවත් මද්ශන පවත්වනන ගිහයාෙ ෙෙ 

ෙහයාචයාරයවරමයක කියලයා ෙහඋනදැලැ 

එකක පෑමහනන යනමන නෑ. ෙෙ මපයාඩි 

එවුන එකක පෑමහනවයා. එතමකයාට 

ඉමේටෙ ෙහඋන ටිකත් ඒකට පෑමහනවයා. 

මෙයාකද ෙං මගයාඩක මවලයාවට දරුමවෝ 

එකක ඉනමන ෙෙත් දරුමවක මවලයා.”

එමෙනෙ විෂය නිරමද්ශයටෙ 

මකයාටුවුණ මෙරට අධ්යාපන ක්රෙමවදය 

මවනස් කිරීෙට නේ මෙවැනි සිදුවීේ 

මහළයා මනයාදැක අචයාරය ෙහයාචයාරයවරුන 

පවයා ඊට සහමයෝගයක දැකවිය යුතු 

බවයි ඔහු පවසනමන.

“්ම්�මයි එදා අර ගුරුවරි්යෝ ළමයි 
එක� නටපු සින්දුව වැරදියි කියලො 
�වුරු�රි ්�්නක කියනවො නම්, ඒ ව්ේ 
්වලොවට ්�ොඳ සින්දුවලට නටොපේලො 
කියලො පොස්ේ ව්යවේ්ොවක �දාෙේතේ 
�මක නෑ. �ැබැයි මම කියන ්ද වැරදිද 
කියලො ්පොේඩක හිතන්න. ්ම් අවුරුදු  
ද�තුනක තිේ්ේ ්පොතුේ නි�න් දීලො, 
්රදිේ නි�න් දීලො, අපි �රන්්න් වැඩි 
�රියක ත්රීවිේ එළවන ්�ොේ්ලෝ ටි�කුයි, 
ෙොමන්ට යන තරුණ ්�ේ්ලෝ ටි�කුයි 
බිහි�රන එ� ්න්වයිද? ්මතැන ති්යන 

්ලොකුම වරද දරු්වෝ ගුරුවරයොට සමීප 
්වලො ්නොදන්න ්ද ෙැන, තමන් යො යුතු 

මොර්ෙය, තමන්්ේ දක්ෂතො ෙැන 
්රශන �රලො ඉ්ෙනෙන්්න් 

නැති�ම. උන් බයයි 
ටීචර්, සර් මට 

උෙන්නපු ්ද 
්ේරු්ේ 
නෑ කියලො 
ආපහු අ�ලො 
දැනෙන්න. 
්ේතුව නි�මට 
�රි දරු්වක 
උෙන්නන 

්වලොව�ට 
්රශනයක 

ඇහු්වොේ 
තමු්ස්ේ �ට වැඩී 

වොඩි්වනවො කියන 
ගුරුවරු තමයි අද �ෝේ 

වැඩිපුරම ඉන්්න්. අන්න ඒ නිසො මං 
ගුරුවරුන්ටයි, ළමයින්ටයි ්ද්ෙොේලන්ටම 
කියන්්න් උඹලො එදා නටපු එ� �රියටම 
�රි. පුළුවන් නම් තවේ නටපේලො කියලො 
තමයි.”

ලිහිණි මධුෂි�ො

අධ්ොපන 
බල්ධොරීන්්ේ 

්මෝඩ තීරණවලින් අපිට 
හිතොෙන්න ති්යන්්න එ� 

්දයයි. ඒ තමයි ්ම් යේපැනලො 
ති්යන අ්ේ ර්ට අධ්ොපන 
ක්රම්ේද ්වනේ �රෙන්න 

අපිට අවේ්ොවක 
ලැ්බන්්න් නෑ 

ගුරුවරු 
ළමයි ඈේ්වලො 

ඉන්න ඕ්න් කියලො, ්ම් 
්දවේ ්�ළො දකින්්න් 
තනි�රම නූතනේවයක 

අඳුරන්්න් නැති, 
අසම්්රදායි�, අසංේ�කෘත, 

නොකි බමුණු 
ම�ේ්ලෝ

“්ම් ්පොත මං ඕ්ෙොේලන්ට ලිේ්ව. ්ම්� 
දිනුමක. රට පරොජය ්වලො ඉන්න �ෝල� ්ම්� 
දිනුමක.”

2022 බුකර සේෙයානමයන පිදුේ ලැබීමෙන 

පසු සභයාව අෙතමින මශහයාන කරුණයාතිලක 

පැවසීය. ඔහු බුකර ත්යාගයට හිමිකේ කීමව 

‘The Seven Moon of Maali Almeida’ කෘතිය 

රචනයා කිරීෙ මවනුමවනි. බ්රිතයාන්ය රජ මෙමහසිය 

කැමිලයා පයාකර අතින මශහයාන කරුණයාතිලක 

සේෙයානය සහ තිළිණ ලැබීය. 

බුකර සේෙයානය ශ්රී ලයාංකිකයකු දිනයාගත් 

මදවන අවස්්යාව මෙයයි. 1992 වසමරදී ෙයිකල 

ඔනඩච්චිමේ ‘English Patient’ සහ බැරී 

අනස්වරත්මේ ‘Sacred Hunger’ බුකර සෙ 

සේෙයාන ලැබීය. 

1975 ගයාලමලදී උපත ලැබූ මශහයාන 

කරුණයාතිලක නවසීලනතමේ ෙැසී 

විශවවිද්යාලමේ උපයාධිධරමයකි. ඔහු විසින 

රචිත ප්ර්ෙ කෘතිය ‘චයිනෙන’ ය. 2011 වසමරදී 

එය රචනයා කිරීමෙන දශකයකට පසු ‘The 

Seven Moon of Maali Almeida’ ප්රකයාශයට 

පත්විය. 

නවකතයාමව විෂය ප්ය, ආඛ්යාන රටයාමව 

කුසලතයාව, නීරභීතකෙ සහ හයාස්යජනක 

බව, පයාඨකයයා ජීවිතය සහ ෙරණය අතර 

මරෝලමකෝස්ටර ගෙනකට මගන යන බව 

විනිශචය ෙණඩල ප්රධයානී නීල ෙැකමරෙගර 

පවසයි. 

දූෂණය, ජයාතිවයාදය සහ ගජමිතුරු වයාදය 

වැනි සංකලප ෙගින රටට යහපතක සිදු මනයාවූ 

බවත්, කිසිදා සිදු මනයාවන බවත් ශ්රී ලයාංකිකයින 

නුදුරු අනයාගතමේදී අවමබෝධ කරගැනීෙ තෙයා 

අමේකෂයා කරන බවද සේෙයානය පිළිගැනීමෙන 

පසු මශහයාන කරුණයාතිලක ප්රකයාශ කමේය. 

එමෙනෙ තවත් වසර 10ක යද්දීත් මේ මපයාත ශ්රී 

ලංකයාමව මපයාත් සයාේපුවල ෆැනටසි රයාකකවල 

තිමබනු ඇතැයි බලයාමපයාමරයාත්තු වන බවද 

ඔහු පැවසීය. ඒ වනවිට එය මෙරට පවතින 

තත්ත්වය ගැන ය්යාර්ය මහෝ මද්ශපයාලනය 

ගැන උපහයාසයාත්ෙක එකක යැයි මනයාසිතනු 

ඇතැයි අමේකෂයා කරනමන යැයිද මශහයාන 

කරුණයාතිලක කීය. 

“අද ලං�ෝේ මිනිේසු හුඟක දුක විඳිනවො. ඒ� 
බිඳින්න මට ආයු්ධ නෑ. ඒේ ්ම් ජයග්ර�ණය අපි 
පිළිෙමු.”

මේ එවැනි ජයරෙහණ අවශ්යෙ මවලයාවයි.

රෂ්නි�ො ලියන්ේ

දු� නසන ඔසු 
මො ළඟ නෑ

ඒ නිසො ්ම් ජයග්ර�ණය

පිළිෙන්න
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කාෙලකට ක�� ඉ��යාෙ� 

ප්ර��ධ න�ෙව� �ය��හා� 

කරග�තා මතකද? ඒ 

කාෙ� අෙ� රෙ� අය 

අතෙර� �ශාදය ගැන 

ෙලා� කතාබහ� 

ඇ� �ණා. තම�ෙ� 

��ඳෙ� හැ��� 

රටාව� එ�ක ඇය� 

�ශාදය ත��වයක 

ඉ�නවා �යල� ච�ර 

අ�මාන කරලා ��ෙ�. 

ඔ� ���ෙපාෙ� ඒ ගැන 

පළෙවලා ��� ��ය�� 

�ෙය�ව�.

එෙහම අ�මාන කර�න පාදක ෙව�� 

ල�ෂණ ෙමානවද �යලා ඇ�වම, “එක  
කාෙලකට එයා හ� අ���. ආදෙර� 
කතා කළ� මට බ�නවා. ��ලකට ෙවලා 
ත�යම අඬනවා” �යල� ච�ර ��ෙ�.

ච�ර� එ�ක ඔ�ෙ� ��ඳ� ඇ�� 

��ණා මාව �ණගැෙහ�න. ඉ�� ඇය 

එ�ක� මම �ක� ත�යම කතා කළා.

“ෙමාක� හ� ශා��ක ෙරාගයකට 
ෙබෙහ� ග�නවද?”

“නෑ එෙහම �� ෙලඩ� නැහැ.”

“එෙහන� හ�බ�� සලකන ��ෙ� 
අ�පා�ව�?”

“අෙ� නැහැ... එයා මට ආදෙර� 
සලකනවා.”

ෙද�නා ෙදමහ�ෙලා ��ව ක��� 

එ�ක ප්ර�ෙ� ෙමාක�ද �යලා මට 

පැහැ�� �ණා. ගැට�ව තහ�� 

කරග�න අව� �සා ��ඳෙ� 

ෙවන�ක� ඇ�ෙවන �නවකවා� 

සටහ� කරෙගන ආෙය� මාස ෙදක��  

එ�න ��වා.

��ව කාලවකවා�වටම 

ඔ�� මාව �ණගැෙහ�න 

ආවා. මම �� ��යටම 

ඇෙ� අ�� හැ��� 

ම�ෙවලා ��ෙ� 

මා�ක ඔස� දවසට 

ස� ෙදකකට ක��.

ච�රෙ� ��ඳට 

��ෙ� ��ව ඔස� 

�ඩනය. (Pre menstrual 

Syndrome). ෙගාඩ� ප�� 

ආර��, ��කසාදවලට� 

ෙ� ත��වය ෙ��ෙවනවා. 

ඒ ෙකාෙහාම �ණ� ෙ� ගැන අෙ� 

උද�යෙ� වැ� දැ�ව�භාවය� නැ� 

බව න� කණගා�ෙව� �ණ� �ය�න 

ෙවනවා.

ඔස� ෙව�න ස� ෙදකකට ක�� (ඒ 

�ය�ෙ� ��බෙකාෂව�� ��බය� 

�ටෙවන කාෙලට) ��බය �ක්රා�ව� 

එ�ක සංෙ�චනය �ෙ� නැ�ත� 

කා�තා ෙහා�ෙමාන ම�ටම පහල 

බ�නවා. ඒ� එ�කම කා�තාවට ය� 

ය� ශ�ර ෙ�දනා, ෙවෙහස දැ�ම වෙ� 

ශා��ක ගැට� ම�ෙව�න ��ව�. 

ඒ වෙ�ම දැ� අසහනකා�බව, ��ද 

ෙනායාම, මාන�ක ආත�ය, අෙ��කව 

මෙනාභාවය� ෙවන��ම (���), 

මතක ශ��ය අ��ම, අෙ��කව �ක 

දැ�ම, ප්රච�ඩකා��ම වෙ� ල�ෂණ� 

ඇ�ෙව�න ��ව�.

අ�ක දැ� කාෙල කා�තාව�ට ඉ�සර 

කා�තාව�ට වඩා වග�� වැ��. 

මවකෙ�, ��ඳෙ� ��කාව, ෙගදර 

වැඩ, ��යාෙ� �ඩනය වෙ� ෙ�ව� 

එ�ක තරමක �ඩනය�� �ව�ෙව�න 

ඔ��ට ��ධෙවලා �ෙයනවා. ඉ�� අර 

ෙහා�ෙමාන පහල වැ�ෙ� ත��වය� 

එ�ක ෙ� �ඩනය� එ�කා� �ණාම 

කා�තාවකෙ� හැ��ෙ� ෙලා� 

ෙවනස� ඇ�ෙවන එක ගැන ��ම 

ෙව�න ෙදය� නැහැ.

සමහර කා�තාෙවා 

ඔය කාෙලට ෙබාෙහාම 

ආෙ�ග���. 

ඉ�මනට ෙ��� 

ග�නවා. ඒ �සා 

ඔය දව�වලට 

කා�තාව� අ�� 

අපරාධය� �ණ� 

ෙව�න �ෙයන 

ප්රවණතාවය වැ��. 

�ෙරා�ය රටවල න� 

කා�තාවකෙ� අ�� 

�� අපරාධයකට ද�ව� 

ෙද�න ක�� ඇය ගතකෙ� 

��ව ඔස� කාලයද �යන එක සලකා 

බලනවා. ෙමාකද ෙ�ක �වභා�ක 

�යාව�ය� �සා. එවැ� අව�ථාව� 

න� ත��වය සලකලා ද�ව� අවම 

කරනවා

දැ� ෙකෙන�ට �ෙත�න ��ව� 

හැම කා�තාවකටම ��ව ඔස� 

�ඩනය� දැෙනනවද �යලා. ඇ�තටම 

හැම ෙකෙන�ටම ඒ �ඩනය ත�� 

දැෙන�ෙ� නැ� ෙව�න ��ව�. 

සමහ� අර ඉහත �� ල�ෂණ 

ෙප�ව�ෙනම නැ�තර�. හැබැ� 

සමහර කා�තාව�ට එ�ෙන� ��ෙ� 

වැඩ කරග�න බැ�තරමට ෙ� �ඩනය 

දැෙනනවා. ඔස� ෙව�න දව� 7-10 

කාලය �ළ තම� ඒ �ඩනය ෙහාඳටම 

දැෙන�ෙ�. සමහ� ඔය දව� 

��පෙ�ම ��ව ඔස� �ඩන ල�ෂණ 

ෙප�වනවා. තව� සමහර අය ඒක එක 

දවස� �තර� ෙප�ව�න� ��ව�. 

ඔස� �ෙම� ප�ෙස ෙහා�ෙමාන ඉහළ 

යාම එ�ක �ඩනය අ�ෙවලා යනවා.

අ��� 30-45 අතර අය ෙ� �ඩන 

ල�ෂණ ෙප�ව�න �ෙයන ඉඩ වැ��. 

ඒ වෙ�ම ෙපෟ�ෂ �වභාවය. 

ෙහාඳ දරාගැ�ම� �ෙයන 

ෙකෙන�ට �ඩනය �ටට 

ෙනාෙප�වා ඉ�න 

��ව�. හැබැ� 

දරාගැ�ම අ� 

ෙකෙන�ට එෙහම 

ඉ�න අමා��. න�� 

ග��� කාෙල�� 

ආ�ථවහරණෙය� 

ප�ෙස� ඔස��ම� 

ෙනාෙවන �සා ඒ 

කාෙල� කා�තාවකට 

ඔය �ඩනය ඇ�ෙව�ෙ� 

නැහැ.

ෙ�ක ෙබාෙහාම �වාභා�ක ෙදය�. 

ඉ�� උපෙ�ශනෙය� අ� සැ�යට 

��ඳෙ� මනෙ� �වභාවය පැහැ�� 

කරනවා.

එ�තරා කාල�මාවකට �තර� ��ඳ 

අ�� පෙ� ල�ෂණ ෙප�වනවා න� 

සැ�ෙය�ට කර�න �ෙයන ෙහාඳම ෙ� 

ඇය එ�ක ඉව�ෙම� කට�� කරන 

එක. ��ඳ ��කාරෙ� ෙ��� ග�තට, 

ර�� කළාට ෙපරළා ඇය එ�ක ර�� 

කර�න ය�න එපා. ඇය ඒ ෙ�ව� 

උවමනාෙව� කරනවා ෙනෙම� �යන 

එක ෙ���ග�න. ඔය කාෙලට ඇතැ� 

කා�තාව�ට �ං�ක ආශාව අ��. ඉ�� 

ඒ ෙ�ව� ගැන� අවෙබාධෙය� ඉ�න. 

ඇයට වැ� ආදරය�, අවධානය� 

ෙද�න.

ඔස� කාෙලට දව� �හතරකට 

ක�� තම�ට ෙමෙහම �ඩනය� 

ඇ�ෙව�න ��ව� �යලා කා�තාව� 

මතක �යාග�න. ඒ කාලයට අනව� 

ගැ�� ඇ� කරග�නැ�ව ඉ�න 

උ�සාහ කර�න. �තරම ෙහාඳ ��ද� 

ලබාග�න. �ායාම, භාවනා වෙ� 

මනස සැහැ�� ෙවන ෙ� කර�න. 

ත��වය පාලනය කරග�නම බැ�න� 

���ක�ල� මෙනාඋපෙ�ශකවරෙය�ව 

�ණගැෙහ�න.

ච�ර� ෙ� ක�� ෙ���ග�තා. 

ඒ �සා ඒ අ�ළ කාල�මාෙව� දැ� ඔ� 

ෙබාෙහාම ඉව�ෙම� කට�� කරනව�. 

��ව ඔස� �ඩනය ගැන දැ�ව� �� 

�සා ඉ�සරට වඩා ��ඳ� ත��වය 

පාලනය කරෙගන �ෙයනවා �යල� ඔ� 

��ෙ�.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

ෙහාඳ 
ඉව�ම� �ෙයන 
ෙකෙන�ට ෙ�ක 

දරාග�න ��ව� �ණාට 
ෙබාෙහාමය� කා�තාව�ට 

ෙ� කාෙල� ඒ �ඩනය 
හංගෙගන ඉ�න 

අමා��

මහ�ව� 
වෙ�ම ෙනානලා� 

කැලැ�ඩෙ� ෙ� දව� 
��පය ල�� කරෙගන 
හ� �ෙ�ෂ අවධානෙය� 

ඉ�නවන� 
ෙහාඳ�

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

ඔස� කාෙලට සමහර ෙනානලාෙ� 
ළ�� �ෙයා� ඇහැ� නෑ



072022 ඔ�ෙතාබ� 26 වන බ��

l¾;D" 
ධර� mqj;am;

�බ�� ප��ෂ�� ප්ර�ව� ��ට� 
අංක 91, 

 �ෙ�රාම මාවත, 
ෙකාළඹ 07.

�රකතන:
 0115 200 900 

ෆැ�� : 
0112 673 451

ඊ ෙ�� : 
dharanee.editor@liberty.lk

දැ��� : 
0112 672601, 
0112 672603

ෆැ�� :
0112 672648

ෙබ�හැ�� : 
0112 127204,
0112 127210

ෆැ�� :
 0112 455134



08 2022 ඔක්තෝබර් 26 වන බදාදා

ආදරේ නැතුව ජීවත් වුණත් වතුර නැතිව 

ජීවත්රවනන බෑ කියලා ප්රකට කවිරයක් 

රවච්චි එච්.ඕඩන කියලා තිරයනවා. කතාව 

ඇත්තරන. කෑම නැතිව දවස් රදක තුනක් 

ඉවසනන පුළුවන වුණත් ජල පිපාරස් 

ඉවසනන පුළුවන රමාන ජගතටද?

මිනිස් සිරුර ගත්රතාත් ඒරක 60%ක්ම 

නිේමාණය රවලා තිරයනරන වතුරවලින.

ඉතින ඔය ජල මටටම හරියට 

පවත්වාරගන යනන නම් ගහකට වතුර 

දානවා වරේ බාහිරින ශරීරයට වතුර 

ලබාරදනන ඕරන. හරි විදියට වතුර 

ටික වැරටනරන නැතිරකාට 

හැරදන රලඩ ලිස්ට එක 

සෑරහන දිගයි. ඒ 

විතරක්නම් බැරියෑ. 

රූපලාවණ්ය ගැටලු 

රගානනකටත් ඒක 

රේතුවක්.

“ඔයා 
්�ා්�ාමද අ්ේ 
ඔච්චර ලස්සන 
වු්ේ?”

“මම ්�ාඳට වතුර 
්බානවා අ්ේ...”

රරටම තිරයන බියුටි 

ක්රීම්, රබාරටාක්ස්, ෆිලේ, 

ඉනරජක්්ෂන පාවිච්චි කරලා ලස්සන 

රවච්චි සමහර නිළිරයෝ ඒ ගැන ඇහුවම 

රගාඩක් රවලාවට රදන උත්තරේ තමයි 

ඕක.

ඉතින රූප රපටටිය දිහා බලාරගන ඔය 

කතා අහන අරේ ලලනාරවාත් පස්රස් හිටු 

කියලා වතුර රබානවා ලස්සන රවනන. 

ඕනම රදයක් ඕනවට වඩා ඕරනම නෑ 

කියනනා වාරේ වතුර වුණත් අනවශ්ය 

විදියට රබානන රහාඳ නැහැ. අඩුත් නැතුව 

වැඩිත් නැතුව ලස්සන රවනන හරි විදියට 

වතුර රබානරන රකාරහාමද කියලා කතා 

කරනන හිතුරේ ඒකයි.

මිනිස් ශරීරරේ සසල ට්රිලියන 

37කට වඩා තිරයනවා. ඉතින ඔය 

හැම සසලයකම ක්රියාකාරීත්වයට 

ජලය අවශ්යයි. ඇති පදමට වතුර 

රනාලැබු  රණෝතින සසලවල රතතමනය 

නැතිරවනවා. එතරකාට සම රේලිලා, 

රැළි වැටිලා ඉරි තැරලනවා. ඒ වරේම 

වයසට කලින සම වයසට යනවා. හැබැයි 

ඇතිරවනන වතුර රබානවා නම් සරම් 

සසල රහාඳින රතතමනය රවලා සම 

පැහැපත් රවනවා.

ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිරේ 

ක්රියාකාරිත්වයටත් රහාඳට වතුර ඕරන. 

වතුර අඩු වුණාම ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය 

අකාේයක්්ෂම රවලා රේසිරයනම කුරුළෑ 

සහ සරම් ආසාදන ඇතිරවනවා. නිය 

සහ රකස් දුේවල රවනනත් වතුර මදකම 

බලපානවා.

වකුගඩුවලට නම් වතුර ඉන්ධන 

ගානයිරන. වතුර ටික හරියට නැත්තම් 

වගුගඩුවල ක්රියාකාරිත්වය අඩුරවනවා. 

එතරකාට ඊට සමගාමීව අරේ ශරීරරේ 

රම්ද දහනයත් අඩුරවනවා.

ඔය ප්රශන නැති කරගනන නම් කරනන 

තිරයනරන හරියට වතුර රබාන එක. 

නිරරෝගී පිරිමි රකරනක්ට දවසකට 

වතුර ලීටර රදකහමාරකුත් නිරරෝගී 

කානතාවකට ලීටර රදකකුත් ප්රමාණවත් 

කියලයි සවද්යවරු කියනරන. අධික 

උණුසුම් කාරලට ඔය ප්රමාණ  වැඩිවුණාට 

කමක් නැතිලු. අපි ගනන කෑමබීමවලිනුත් 

අරේ ශරීරයට ජලය 20%ක් විතර එකතු 

රවනවා. වයස්ගත රවනරකාට ශරීරරේ 

රැරඳන වතුර ප්රමාණය අඩුරවනවා. ඉතින 

වයස්ගතරවදදි ජල අවශ්යතා රවනස් 

රවනන පුළුවන. ඒ වරේම නිතරම දාඩිය 

දාන රකරනක්, වැඩිපුර මහනසි 

රවන රකරනක් සවද්ය 

නිේරදශ මත දවසකට 

රබානන ඕන වතුර 

ප්රමාණය දැනුවත් 

රවන එකයි වැඩිය 

රහාඳ.

හරියට වතුර 

රබානරන 

රකාරහාමද 

කියලා දැන බලමු. 

වතුර රබාන වැරේ 

පටනගනන ඕරන 

උරදට. රෑට පැය 

ගාණක් ශරීරයට වතුර 

ලැරබනරන නැහැරන. 

ඉතින අවදිවුණු හැටිරේ කෘත්රිම 

පිටිකිරි බරේ අලවනන යනරන නැතිව 

මද උණුසුම් වතුර වීදුරුවක් රබානන. 

උරදට රහාඳට වතුර රබාන එරකන අරේ 

ශරීරරේ තිරයන වි්ෂ පවා ඉවත්රවනවා.

සමහරු ඉනනවා එලාම් තියලා දවසට 

වතුර ලීටර පහ හයක් රබාන. කිසිම 

රවලාවක බරලන වතුර රබානන 

යනන එපා. පැය බාරගකට 

සැරයක් වතුර උගුරු තුන හතරක් 

රබානන පුරුදදක් ඇති කරගනන. 

ඇඟට ජල අවශ්යතාවයක් දැනුණු 

හැටිරේ රමාළය විසින මුඛය වියළි 

ස්වභාවයක් ඇති කරනවා. හරියට 

නිකන සංඥාවක් රදනවා වරේ. 

එතරකාට තමයි අපිට වතුර 

රබානන ඕරන කියන සිතුවිේල 

එනරන. අනන ඒ රවලාවට 

වතුර උගුරු තුනක් 

විතර රබානන.

ඔෆිස් යන 

රකරනක්නම් 

ලීටර රදරක් වතුර රබෝතලයක් ළඟ 

තියාගනන. වතුර දකිදදිත් වතුර රබානන 

මතක් රවනවා.

වතුර බිේවම සැරරන සැරේ රවාශ රූම් 

යනන රවන නිසා සමහරු වතුර රබානන 

බයයි. ඒත් ඔය විදියට උගුරු වශරයන 

රබානවානම් ඒක රලාකු ගැටලුවක් 

රවනරන නැහැ.

වතුර රබානන ආස නැත්තම් වතුර 

කනන. රකාමඩු, පිපිඤ්ා, කැකිරි, 

ස්ර්ෝබරි, නිවිති, රදාඩම්, ඇපේ, තක්කාලි 

වරේ ආහාරවල 90%ක්ම තිරයනරන වතුර.

වතුර රබානරකාට හදිස්සියට ගුඩු 

ගුඩුස් ගාලා රබානන එපා. පුටුවක 

ඉඳරගන රකානද රකළින කරරගන 

රහමින වතුර රබානන පුළුවනනම් 

වැඩිය රහාඳයි. එතරකාට රම් 

වතුරවලට අරේ රේටය 

මිශ්රරවලා ජලය භාෂ්මික 

රවනවා. ආමාශරේ 

ආම්ලිකතාවය උදාසීන 

කරනන ඒරකන 

පුළුවන.

හැබැයි කෑම 

කන ගමනනම් 

වතුර රබානන 

එපා. එතරකාට 

අර කිේව විදියට 

ආම්ලිකතාවය 

අඩුරවලා ආහාර 

දිරවීරම් ගැටලු ඇතිරවනන පුළුවන.

කෑම කනන පැය බාරගකට කලින 

වතුර ටිකක් රබානන. එතරකාට අනවශ්ය 

කෑමවලට බරේ ඉඩ නැතිරවන නිසා 

බර අඩු කරගනන රේසියි. කෑම කෑවට 

පස්රස් උණුසුම් වතුර රබාන එකත් රම්දය 

දහන යට උදේවක්.

පුළුවන හැමරවලාරවම උණුවතුර 

රබානන පුළුවනනම් රහාඳයි. ඒරකන අරේ 

රුධිර සංසරණය රේගවත් රවලා සම 

පැහැපත් රවනවා. හැබැයි රසේසියස් 

අංශක 54-71ට වඩා රස්රන වතුර 

බේරවාත් මුඛරේ සහ ආමශරේ පටකවලට 

හානිරවනන පුළුවන.

රගාඩක් අය ආස සීතල වතුරවලටරන. 

කවුරුහරි “රබාමුද සීතල වතුර වීදුරුවක්” 

කියලා අහපු හැටිරේ සීතල වතුර 

රබානන යනන එපා. සීතල 

වතුර නිසා අරේ රුධිර 

වාහිනී හැකිරළනවා. 

ඒරකන ශරීරය 

විජලනය රවලා 

සම වියැරළනන 

බලපානවා. ඒ නිසා 

උණුසුම් වතුර 

නැත්තම් කාමර 

උෂ්ණත්වරේ වතුර 

තමා රහාඳ.

එදා දවසට ශරීරරට 

ඇති පදමට වතුර දීලද 

කියලා බලනන රපාඩි 

පරීක්්ෂණයක් තිරයනවා. 

රවාශ රූම් එකට ගියාම යූරිනවල 

වේණය බලනන. මුත්ා තද කහ පාටයිනම් 

ඒරක් අදහස හරියට වතුර බීලා නැහැ 

කියන එකයි. යූරීන රහාඳ සුදු පාටට 

තිරයනවානම් ඔනන එදා දවරස ශරීරරට 

ජලය ප්රමාණවත්. 

ඕනවට වඩා වැඩිරයන වතුර 

බිේරවාත් රවන සනතෑසිය ගැනත් 

ටිකක් කියනනම්. ශරීරරට වැඩි වතුර 

වකුගඩු හරහා රපරලා යූරීන විදියට 

ඉවත් කරනවරන. වකුගඩුවලින 

වතුර රපරනරකාට එේවට 

රසෝඩියම්, රපාටෑසියම්, 

ක්රලෝරයිේ එරහම එකතු 

කරලා තමා යූරින හදනරන. 

ශරීරයට වතුර වැඩිරවනන 

රවනන වකුගඩු ඔය අයන 

වේග එකතු කර කරා යූරීන 

හදනවා. එතරකාට අරේ ශරීරයට 

අවශ්ය රම් අයන වේග නිස්කාරරේ 

ඉවත්රවලා සංකීේණ රසෞඛ්ය 

ගැටලු ඇතිරවනන පුළුවන. ඒ 

වරේම ඕනවට වඩා වතුර 

බිේරවාත් බඩ පිපුම, ඔලුව 

කැක්කුම, වමරන යාම, 

රකනඩා රපරලීම වරේ 

ගැටලු මතුරවනනත් 

පුළුවන. ඒ නිසා 

වතුර රබානරකාට 

වුණත් මධ්යම 

ප්රතිපදාව 

අනුගමනය 

කරනන.

සිදුහත් බුදුවුණු ක්රමයට
වතුර බීලා බැලුවවාත් නරකද?

වකුගඩුවලිේ 
වතුර ්ෙරන්�ාට 

එවවට ්්සෝඩියම්, ්ොටෑසියම්, 
ක්ලෝරයිඩ් එ්�ම එ�තු �රලා 
තමා යූරිේ �දේ්ේ. ශරීරයට 

වතුර වැඩි්වේන ්වේන වකුගඩු 
ඔය අයන වර්ග එ�තු �ර �රා යූරීේ 

�දනවා. එත්�ාට අ්ේ ශරීරයට 
අවශ්ය ්ම් අයන වර්ග නිස�ාර්ේ 

ඉවත්වලා ්සංකීර්්ණ ්්සෞඛ්ය 
ගැටලු ඇති්වේන 

පුළුවේ

්්සවවේදි ්�ට්ටිආරචචි

එදා 
දව්සට ශරී්රට 

ඇති ෙදමට වතුර 
දීලද කියලා බලේන ්ොඩි 

ෙරීක්ෂ්ණයක ති්යනවා. ්වාශ් 
රූම් එ�ට ගියාම යූරිේවල 
වර්්ණය බලේන. මුත්ා තද 

�� ොටයිනම් ඒ්ක අද�්ස 
�රියට වතුර බීලා නැ�ැ 

කියන එ�යි.
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ආඝාතය යනු කුමක්ද?
හදිසියේ ය�ොළයට රුධිරය සපයන 

නොලයක ඇතිවන අඩොලවී�ක් නිසො ය�ොළයේ 

සනොයු සසල (නියුයරෝන) මියයො�කට 

යහෝ අඩපණවී�ට හැකිය. ය��ගින් ආඝොත 

තතතවය ඇතිවිය හැකිය.

85% කට වැඩි ප්ර�ොණයක ආඝොත 

තතතවයන් රුධිරනොල අවහිරවී� නිසොත 

අයනකුත 15%ක ප ර�ොණය රුධිරනොල පුපුරොයො� 

නිසොත ඇතියේ. යරෝහල්ගත වූවන්යගේ �රණ 

අතරින් තුන්වන ස්ොනය ආඝොතය නිසො සිදුවන 

අතර වැඩිහිටියන්යගේ ආබොධිතභොවය සඳහො ද 

ප රධොන යේතුවක් යේ. 

ආඝාතය සඳහා ඉකමන් 
ප්රතිකාර අවශ්ය වන්්න් ඇයි?

තක්යසරු කර ඇති පරිදි ආඝොත තතතවය 

නිසො සනොයු සසල (නියුයරෝන) මිලියන 2ක් 

සෑ� විනොඩියකදී� දුරවල වන අතර පැයක් 

ප�ණ ්ගතවන විට සම්පූරණයයන්� විනොශ වී 

යො හැකිය.

ආඝාතය සඳහා සිදු්ක්රන 
ප රතිකාර ්මානවා්ද?

ප්රතිකොර ආඝොතයේ සවභොවය අනුව තීරණය 

කරයි. රුධිර කැටිති බිඳදැමීයම් ප්රතිකොරය 

යරෝගියො තක්යසරු කිරීය�න් අනතුරුව 

සිදුකරයි. යරෝ්ග තතතවය දරුණු වී� හො 

සංකූලතො වළක්වො ්ගැනී� සඳහො සියලු� 

යරෝගීන්ට ඉක්�න් ප්රතිකොර සිදුකිරී� වැද්ගත 

යේ. අවශ්ය යරෝගීන් සඳහො බහු විනය ආඝොත 

ප්රතිකොර කණඩොයම් �ගින් පුනරුත්ොපනය 

සිදුකරයි.

ආඝාතය වැළඳුන අ්යකුට 
නැවත යථා 
තතතවයට 
පතවිය හැකි්ද?

යරෝ්ග තතතවයයන් 

සුවවී�, ආඝොත 

තතතවයේ තීව්රතොව 

නිසො සහ යරෝගියොට 

පවතින අයනකුත යරෝ්ග 

තතතව �ත තීරණය 

යේ. බහුතරයක් යරෝගීන් 

සති 2ක ප�ණ කොලයකදී 

සුවවී� අයේක්්ො කරනු 

ලබයි. 

සො�ොන්යයයන් 1/3ක 

ප�ණ යරෝගීන් පිරිසක් 

සම්පූරණයයන් සුවයවන 

අතර 1/3 ප්ර�ොණයක් 

සදාකොලික ආබොධිත 

තතතවයට පතයේ. ඉතිරි 

1/3 ක පිරිස යරෝ්ගයේ 

තීව්ර අවස්ොයේදී යහෝ 

පසුකොලීන සංකුලතො 

�ගින් මිය යො හැකිය.

ආඝොත යරෝ්ග ලක්්ණ 

කලතියො හඳුනෝගැනීය�න් 

ඉක්�න් ප්රතිකොර තුළින් 

ජීවිත රැකදී� ය�න්� 

ආබොධිතභොවයයන් 

වළක්වෝගැනී�ද කළ 

හැකිය.

ඉකමණින් 
ආඝාත තතතවය 
හඳුනාගන්්න් 
්ක්ේ්ද?

F A S T යන අකුරුවලට අදාළ 

යතරුම් දැන සිටීය�න් ක්්ණිකව 

ආඝොත තතතවය හඳුනෝගත 

හැකිය.

F - FAST - මුහුණ ්්දස බලන්න - 
කට එකපසකට ඇ්ද්ේ්ද?

A - ARMS - අත ඔසවන්න - අත 
කඩා වැ්ේ්ද?

S - SPEECH - කතා කරනවිට 
වචන පැට්ේ්ද?

T - TIME - ්ේ ඉකමන් ප්රතිකාර 
්වත ්යාමුවීමට කාලයයි

ආඝාත තතතවයකදී ඔබ 
කළ යුතු වන්්න් කුමක්ද?

යරෝගියො හැකි ඉක්�නින් 

ළඟ� පවතින ප්රධොන යරෝහලක් 

යවත ය්ගන යො යුතුය. පවුයල 

සවද්යවරයො යවත යොය�න් 

නියමිත ප රතිකොර යවත යයොමුවී�ට 

ප්ර�ොද විය හැකිය. ඒ නිසො CT 

සකෑන් පහසුකම් සහිත යරෝහලක් 

යවත ය්ගනයො� අවශ්ය යේ. CT 

සකෑන් පරීක්්ොව තුළින් ආඝොතයේ 

සවභොවය හඳුනොය්ගන අදාළ 

ප්රතිකොර ඉක්�නින් ආරම්භ කිරී�ට 

හැකිය. ශී ් ර ලංකොයේ සියලු� 

පළොතවල යබොයහො�යක් මූලික 

සහ දිසත රරික් �හයරෝහලවල CT 

පහසුකම් පවතී. යම් සඳහො 1990 

සුවසැරිය ගිලන් ර් යයොදා්ගත 

හැක.

ආඝාතය වැළඳුන 
අ්යකුට නැවත ආඝාතය 
වැළඳිය හැකි්ද?

සිේයදයනකුය්ගන් එක් අයයකුට 

වරක් ආඝොත තතතවය වැළඳුන 

විට නැවත ආඝොත තතතවයන් 

ඇතිවීයම් අවදාන�ක් පවතී. 

එබැවින් සවද්යවරයො නිරයදේශ 

කළ ඖ්ධ අදාළ පරිදි ලබෝගැනීය�න් 

යසෞඛ්යසම්පන්නජීවන රටොවකට යයොමුවී�ත 

ඉතො�ත වැද්ගතය.

ආඝාතය වළකවාගත හැක්ක 
්ක්ේ්ද?

යබෝ යනොවන යරෝ්ගයක් වන ආඝොත 

තතතවය සඳහො අවදානම් සොධක 

යබොයහො�යක් පවතී. වයස්ගතවී�, ජන 

වර්ගය, ස්රී පුරු් බව, පවුල ඉතිහොසය 

වැනි අවදානම් සොධක යවනසකළ 

යනොහැකිය. නමුත පහත අවදානම් සොධක 

10 වළක්වෝගැනීයම් සරල පියවරයන්ය්ගන් 

90% ආඝොත තතතව වළක්වො ්ගත හැකිය. 

එනම්,

1. රුධිර පීඩනය මැන බලන්න - පාලනය 
කරගන්න.

2. අවම වශ්යන් සතියකට දින 05ක,  
විනාඩි 20-30ක පමණ ව්ායාමවල ්ය්්දන්න.

3. සමබල ආහාර්ේලක ලබාගන්න.  
පලතුරු, එළවලු වැඩිපුර ආහාරයට එක 
කරගන්න. සකසන ල්ද ආහාර ගැනී්මන් 
වළකින්න.

4. රුධිර ්කා්ලාේට්රෝේ මේටම පරීක්ා 
කරගන්න -  පාලනය කරගන්න.

5. උසට සරිලන බර 
පවතවාගනිමින්, නියමිත ශරීර 
ේකන්්ධ ්දර්ශක්ේ සහ ඉ්නහි වට 
ප්රමාණ්ේ පවතවාගන්න.

6.සක්රීය ්හෝ අක්රීය දුේපාන්යන් 
වළකින්න.

7. මධ්යසාර භාවිත්යන් 
වළකින්න.

8. රුධිර සීනි මේටම පරීක්ා 
කරගන්න. දියවැඩියාව පාලනය 
කරගන්න.

9. හෘ්ද්ේ අසාමාන්යතා 
හඳුනාගන්න.

10. මානසික ආතතිය හා මානසික 
අවපීඩනය පාලනය කරන්න.

ජාතික ආඝාත සංගම්ේ 
කාර්යභාරය කුමක්ද?

පසුගිය වසර 20ක කොලය 

තුළ ජොතික ආඝොත සං්ග�ය 

(ආරම්භය 2001) අඛණඩව 

�හජනතොව දැනුවත කිරීයම් වැඩසටහන් 

යලස පො ්ග�න්, ජන�ොධ්ය වැඩසටහන්, 

රොජ්ය/යපෞදේ්ගලික අංශවල හො පොසැලවල 

යසෞඛ්ය අධ්යොපන වැඩසටහන් ක්රියොත�ක 

කරන ලදි. ය�යට අ�තරව යසෞඛ්ය කොරය 

�ණඩලය සඳහො පුහුණු හො වැඩමුළු 

දිවයින පුරො සංවිධොනය යකරණි. වොරෂික 

යසෞඛ්ය දතත සටහන අනුව ආඝොතය 

නිසො පසුගිය වසර 10 තුළ යරෝහල්ගතවීම් 

යදගුණයකින් වැඩිවී�ක් යපන්වන 

අතර ය��ගින් �හජනතොව ආඝොතය 

සඳහො ඉක්�න් ප රතිකොර ලබෝගනුවස 

යරෝහල්ගතවී� පිළිබඳ දැනුවතභොවය 

යපන්නුම් කරයි.

්පාදු්ේ මහජනතාව ්වත 
ඉදිරිපත ්ක්රන පණිවිඩය 
කුමක්ද?

සැ�විට� ආඝොතය ආතිවිය හැකි 

සොධකවලින් වැළකී සිටින්න. FAST 

ක ර�යේදය �ගින් සරලව ආඝොතය 

ඉක්�නින් හඳුනෝගන්න. යම් යහයකින් 

ආඝොතය තතතවයන් ඇතිවුවයහොත 

CT සකෑන් පහසුකම් සහිත ළඟ� පිහිටි 

ප්රධොන යරෝහල යවත යරෝගියො ය්ගන යන්න.  

සෑ� තතපරයක්� සෑ� විනොඩියක්� 

ය�ොළය ආරක්්ොකර ්ගැනී�ට වැද්ගතබව 

අවධොරණය කරන්න.

රුධිර කැටිති ්මාළ්ේ රුධිරවාහිනී 
ඔේ්ේ ගමන් කිරී්මන් සිදුවන අවහිරවීම සහ 
රුධිරවහනය මගින් රුධිරවාහිනී අවහිරවීම

වවද්ය
හර්් ගුණ්ේකර
ේනායු වවද්ය වි්ේ්ඥ 
ශ්රී ජයවර්්ධනපුර 
මහ්රෝහල
සභාපති ශ්රී ලංකා 
ජාතික ආඝාත සංගමය

්දැන්වීමකි
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මැ�� ����ෙග� �ව�වන ����ට 

බලපෑ� ඇ��ය හැ�ද? යන පැනය මම 

සමාජෙ� ��ධ තරා�ර�වලට අය� 

�ව�ෙග� ව��වර අසා ඇ�ෙත�. 

වැ�ම ��සකෙ� ���ර �ෙ� �ව�වන 

����ට බලපෑ� ��ෙ� අ�මා��ය 

බලය� මළ�� ස�ව පව�න බව�. ඒ 

අතර එෙලස බලපෑ� ��ෙ� ශ��ය� 

මළ�� ස�ව ඇ� බව �මට ප්රමාණව� 

ක�� ඇතැ� � ��ස�ද ��යහ. 

ඒ අතර යෙම� �ය�ය ප� 

ෙමෙලාව හා පැව� �ය� 

ස�බ�ධතාවය� ��� 

යන බැ�� එය ජන 

මනැෙ� පව�න �ාජ 

උපක�පනය� බව ෙ� 

��බඳව අදහ� දැ�� 

තව� ��ස� �යා ��යහ. 

ෙමම ��ස ඒ ස�බ�ධෙය� 

අදහ� දැ�� �� ��ෙස� 

�යයට දහයකට� වඩා අ� 

ප්ර�ශතය� බව �සැක ෙලසම 

�ව ��ය.

ෙ� අතර 2010 සහ 2018 යන වසරවල 

ෙ�ද�ය අක� මරණවලට ල�� 

�යඹලංග�ෙ� ඇතා සහ දළ ���වා 

යන ඇ� ර��ෙ� ස�� ප්රමාණෙ� 

�පකාය�ව�� සම��ත � ලංකාෙ� 

ප්රථම අ�ංසා �මාරකය ෙ� වන�ට 

ෙකාළඹ-අ�රාධ�ර මා�ගෙ� ග�ග�ව 

ෙසනර�ගම, �ලං�ය වැව අ�දර 

මහජනයා සඳහා �වෘතව පව�. අ�ංසා 

� ලංකා ස�ව ��ක� හා �බසාධක 

සං�ධානය ම�� ඉ�කළ එම �මාරකය 

ග�ග�ව ප්රාෙ��ය සභාව ෙවත භාර�ෙ� 

උ�සවය ප��ය ඔ�ෙතාබ� 09 ඉ��න 

පව�වන ල�. 

එම �මාරකෙ� ��මාණ ���යාද 

ග�ග�ව �යඹලංග�ෙ�ම ප�ං� අ�ාපන 

ෙදපා�තෙ���ෙ� �� උපෙ�ශකවරෙය� 

වන ෙ�.ර�නායක මහතාය. එම �මාරකය 

�වෘත ��මට ෙපර එය ඉ�කළ ��ය සහ 

ඒ �මාරකය ස�බ�ධෙය� බ�රව ��තාට 

ක�නල�ෙකාට අවසර අයැද ��ෙ� 

පාර�ප�ක ��ත� තම ග�මානවල පව�න 

බව � ර�නායක මහතා එවැ� �ජාව� 

පැව��මට අවසර ඉ�ලා ��ෙ�ය. ඒ අ�ව 

අ�ංසා � ලංකා සං�ධානෙ�� ග�ග�ව 

ප්රාෙ��ය සභාෙ�� ��ණ අවසරය ඔ� 

ෙවත ��� අතර ප��ය ඔකෙතාබ� 

04 වන� පැවැ� එම බ�රව ෙ�ව 

ක�නල�ව සඳහා ග�ග�ව 

ප්රාෙ��ය සභාෙ� සභාප� 

එ�.ෙ�.�මලර�න 

මහතාද එ��ය.

බ�රව ��තා ය� 

��ය �ළ ඇ� ව�නා 

ස�ප�වලට අර�ග� 

වාමන�� බ�රවයා 

ෙනාෙ�. අ�තෙ� ඒ 

ග���වල �ව�ෙව�� 

කෘ�ක�මය, ගව පාලනය 

ආ� කට��ව�� තම ��ෙපෙවත 

ස�කරග� අ�ත ගැ�ය�ය. ඔ�� අ��� 

�ස� කළ �� �ග� �ථානවල� අ�ස� 

කළ �� �ග� �ථානවල� උප�න බව 

ගැ� ��වාසය�. ඒ හැ��ෙකාට එෙ� 

අ�ස� ෙනාෙකාට එෙහ� තම� ස� 

ෙ� ෙ�ර, ව��� ආ� ෙ�පළ ෙකෙර� 

දැ� තෘ�ණාෙව� �ව� � මරණයට 

ප�ව�න�� ඒ ස�ප�වලටම අ�ගෘ�තව 

බ�රවය� ෙලස උප�න බව ව�� 

හ�ප�� ගැ�ෙයා ��වාස කර�. ඒ අ�ව 

එම පාර�ප�ක ග���වල �න� ෙහා 

ක��ත� ��මට ෙපර ඒවාට අර�ග� 

බ�රවය�ෙග� කැප අවසර අයැද ��ෙ� 

චා�ත්රය� අද� එම ප්රෙ�ශවල �ෙ�.

‘බ�රව ��තා’ යන 

ෙපා� නම�� හ��වන 

එම ෙ�වතාව� හට 

වැ���ය�ට ග� 

��ම� ද�ව�නා� 

ෙම� �ර��වම 

ග� ස�කාර 

දැ��ය �� බවට� 

වසෙ� ප්රධාන වගා 

ක�නය වන මා� 

ක�නය �මාෙ� 

�ංහල අ���දට 

ෙපර �� ඉ�ර�ෙම� 

ග� ��ම� දැ��ය �� 

බවට� ජන ��වාසය� 

ව�� හ�ප��ෙ� �ෙ�.

“ෙ� ෙ�ර ඉඩකඩ�වලට �තර� ෙනෙව� 

ඉ�සර තම� ෙබාෙහාම ආදරෙය� 

�කග�� බ�ම��වලට� ඔය මළ�ය 

ප්රාණකාරය�ෙ� ඇ�ම බැ�ම �ෙයනවා.” 

ෙමම බ�රව ��තා ��බඳ ග�ග�ව ආ�ත 

ග�මානයක කෘ� කා��ක ��ෙපෙවත� 

ගතකරන ‘වස�ත’ මා හා �ය. ෙ�� ��� 

වගාව සහ ගව පාලනය තම �වෙනාපාය 

කරග� වස�ත හත�� හැ��� ෙදද� 

�ෙය�. ඔ� �� පාස� අ�ාපනය�ද ලබා 

නැත. 

“ඉ�සර ෙ� පැ�ෙ� �� 
අ�තා ෙකෙන� හැම��ෙසම 

අෙ� �යාෙගන �ට� 
�රය� ඒ ��අ�තාෙ� 

මරණෙය� ප�ෙ� 
�ක�ම ෙහ�ෙල�න 
පට� අර� 
�ෙයනවා. ප�ෙ� 
එයාෙ� ප�ෙ� 
අය ෙලා� සාං�ක 
�නය� �ලා 
��කර එ�ක ඒ 

�රය� ප�සලට 
�ජා කරලා �ෙයනවා. 

ඔය වෙ� කතා ෙගාඩ� 
ෙ� පැ�ෙත� දැනග�න 

��ව�.” වස�ත �ය.

ෙ�� ���වල අ�ව� පැෙසන 

කාලයට, රා� කාලයට පැ� ��ෙ� ��� 

වස�ත එෙ� පැ� ��මට යන�ට �ඩා 

ෙ��ෙයාව�ද �ෙගන ය�. �ව���� 

වැඩසටහ�වලට සව��මට වඩා ඔ� එය 

භා�තා කර�ෙ� තම� කැම� �තවලට 

සව��මටය. තම� කැම� �ත ස�ත 

ෙප� ඩ්ර�� උපකරණය� ඒ ෙ��ෙයාවට 

ස�බ�ධ ��ෙම� වස�ත තම� කැම� 

�ත අස�.

“මම ෙජා�ට ��ම ��යට ආදෙර�. 

� පැ� ර�නෙකාට ��මත� එනෙකාට 

ෙවන අය �ල� �ට� හපනවා වෙ� මම 

කර�ෙ� ෙජා�ෙ� ��� ෙස� එක� �ෙගන 

අහන එක. එතෙකාට ��මත ෙකාෙහ� 

�යාද ද�ෙ� නෑ. ඒ වෙ�ම මෙ� ඇඟට� 

අ��ම පණ� එනවා.” වෙරක වස�ත �ෙ� 

තම � ර�ක�වය ��ෙකාට ග� ���� 

මනැස��.

“දැ� ඔයා ��වා මැ�� අය තම� 
�ව��� කාෙ� ආසා කර� ෙ�ව�වලට 
මැ�ණට ප�ෙස� ඇ�� කරනවා �යලා. 
ඒ� ෙජා�� එයාෙ� ඔය සමහර ���වලට 
�ෙ�ෂෙය� ආදරය කළා. ඒ ��� ඔය 
��� අහනෙකාට ෙජා�ෙ� ආ�මෙය� 
හ� ප්රාණකාරයාෙග� හ� බලපෑම� එ�ල 
ෙව� �යලා ඔයාට බය �ෙත�ෙ� නැ�ද?” 
මළ��ෙග� එ�ල �ය හැ� ��ත බලපෑ� 

��බඳ ��වාසය�ෙග� ස�� වස�තෙග� 

මම අසා ��ෙය�.

“එෙහම ෙව�ෙ� ෙජා� මැ�ණා �යලා 
��ග�ෙතා�ෙ�. ඒ� ෙජා� මැ�ලා නෑ... ඒ 
��� එෙහම ප්ර�නය� නෑ.” වස�තෙ� එම 

ප්රකාශය �ළ ෙකතර� ගැ�� ස�ය� සහ 

මෙනා ��ා�මක යථා�ථය� �ෙ�දැ� මම 

තවම� �ත�.

ෙජා�ෙ� 
�ං� 

අහනෙකාට මෙ� 
ඇඟට අ�� 
පණ� එනවා

��අ�තාෙ� 
මරණෙය� 

ප�ෙ� �රය �ක�ම 
ෙහ�ෙල�න පට� අර�. 
ප�ෙ� එයාෙ� ප�ෙ� අය 

ෙලා� සාං�ක �නය� 
�ලා ��කර එ�ක �රය 

ප�සලට �ජා කරලා

මා�ෙ��

�ල� ෙ�නා�ංහ

ෙජා�ට මැෙර�න ෙනාෙදන 
බ�රව ��තාෙ� ෙගාලෙයා  



ර��කා �යනෙ�

ස��ෙ�දනය ය� ෙ�� පහ� කට��ත� ෙනාෙ�. එක 

අත�� ස�� සමඟ ස��ෙ�දනය පහ�ය. ���� සමඟ 

අදහ� �වමා� කරග��� ෙබාෙහා අව�ථාවල ය�ෙන 

ෙකාෙහද ම�ෙල ෙපා� කතා ඕනෑතර�ය. 

අ��ට ෙ��ෙයා ෙකාල� දැ�මද එ�තරා ආකාරයක 

ස��ෙ�දන කට��ත�. එම�� අ�ළ අ� ��බඳ ��ධ 

ෙතාර�� ලබාගැ�ම පහ� ෙ�. �න� මහාචා�ය අෙශාක 

දංෙගා�ල �ය �� � මහාචා�ය ���ට සමඟ එවැ� 

රාජකා�යකට �ට� �ෙ�ය. රාජකා�ය ඇර�මට ෙපර 

ෙදෙදනා අතර එකඟතාවය� ඇ� කරගැ�ණ. ඒ අ�ව 

මහාචා�ය දංෙගා�ල සහ තව� �ලධා�� ෙදෙදෙන� 

වනයට යා ��ය. මහාචා�ය ���ට, ප� ෛව� ��� 

ෙදෙදෙන� සමඟ වාහනෙ� �ට �ය� කට�� අ��ෂණය 

��මට �රණය ෙක�ණ. 

කතා කරග� ප�� කට�� ආර�භ �ය. �ෙලා�ටර බාගය� 

පමණ වනය ඇ�ළට �ය ප� මහාචා�ය දංෙගා�ලට ��ව� 

��යට නැ�ණ. ෙදපා�ශවය අතර ෙතාර�� �වමා� 

ෙකෙර�ෙ� ගම� කථන මා�ගෙය�. එ�සා එය ප��ෂා 

කළ ��ය. ඒ අ�ව ෙහෙතම මහාචා�ය ���ට ඇම�ය. 

�දනෙකාටම කා� යකා �යා මහාචා�ය ���ටෙ� ගම� 

කථනෙ� බැට�ය ��වල � ���. ෙකෙ� �වද මහාචා�ය 

දංෙගා�ල පවසන දෑ පැහැ��ව ��වරයාට ඇෙසන බව 

වැටෙහ�. එෙහ� ලැෙබන ���� ��ව� පැහැ�� නැත. 

ආප� හැ�මටද ෙනාහැ�ය. එ�සා �ගටම ගමන යාමට 

මහාචා�ය දංෙගා�ල �රණය කෙ�ය. ෙ��ෙයා ෙකාලරය 

දැ�මට අව� ත� අ�යා ෙසායා ගැ�ණ. ඒ අ�ව, 

මහාචා�ය දංෙගා�ල ගම� කථන මා�ගෙය� මහාචා�ය 

���ට ඇම�ය. 

“ස�, අ�යා ෙහායාග�තා. ස�ෙග ෙවා� ෙටා� එෙ� බැට� 
බැහැලා.”

ඊට ���� ෙලස ඇ�ෙ� “�� ��” නාදය� පම�. 

අන��ව මහාචා�ය දංෙගා�ල අ�යා ����දනය කෙ�ය. 

ඒ බවද දැ�� �ය �� ෙ�. 

“ස�, අ�යව �� නැ� කළා. ස�ෙග ෙවා� ෙටා� එෙ� බැට� 
බැහැලා.”

එවරද “�� ��” ය�නට වැ� යම� ���� ෙල�� නැත. 

අ�යා ස�බ�ධ රාජකා� අවස� කර නැවත �ය� ��යට 

ෙගන කැලයට යැ�ෙම� ප� මහාචා�ය දංෙගා�ල නැවත� 

මහාචා�ය ���ට ඇම�ෙ�ය. 

“ස�, වැෙ� නං ඉවර�. අ�යව කැෙ�ට ඇ�යා. ස�ෙග ෙවා� 
ෙටා� එෙ� බැට� බැහැලා.”

���� ෙලස එවරද “�� ��” ය�න ���ර ෙල�� 

ලැ�ණ. රාජකා�ය �මා කළ මහාචා�ය දංෙගා�ල 

සහායක�� ෙදෙදනාද සමඟ ය� වාහනයට පැ��ෙ�ය. 

මහාචා�ය ���ටෙ� ��ණ ර� පැහැ ගැ�� ඇත. 

ඔ� දැ� ෙකාපෙය�. ෛව� ��� ෙදෙදනා �යට ප�ව 

ඇත. මහාචා�ය ���ට, මහාචා�ය දංෙගා�ල සමඟ 

කතා ��මට මනාප නැ� බව�ද ෙපෙ�. මහාචා�ය 

දංෙගා�ලට ��ව� �තාගත ෙනාහැ�ය. ෙහෙතම ප� 

ෛව� ���ෙග� �රසකයට ෙ�� �ම�ය. ඔ�� පැව� 

ප�� මහාචා�ය දංෙගා�ල ගම� කථන මා�ගෙය� පැව� 

�ය�ල මහාචා�ය ���ටට පැහැ��ව ඇ� �ෙ�. සෑම 

ප��ඩය� අවසනම තමාෙ� ගම� කථනෙ� බැට� බැස 

ඇතැ� පැව�ම ගැන මහාචා�ය ���ට ෙබාෙහා ෙ� උරණ 

� ඇත. ඒ සෑම අව�ථාවකම ඔ� �ය ෙගාලයාට ප�ෂ 

වචනෙය� බැන වැ� �ෙ�. ඒ වද� ��ව� මහාචා�ය 

දංෙගා�ලට ෙනාපැව�මට ප� ෛව� ��ෙයා වග 

බලාග�හ. අ�යාට ෙකාල� දමනවාට වඩා අමා�වක තමා 

වැ� ඇ� බව දැනග� මහාචා�ය දංෙගා�ල එතැ� �ට 

��වත ��මට ප්රෙ�ස�සහගත �ය. 

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

112022 ඔ�ෙතාබ� 26 වන බ��
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12 2022 ඔ�ෙතාබ� 26 වන බ�� 132022 ඔ�ෙතාබ� 26 වන බ��
ගෙ� ෙගාෙ� ෙකාතැන �ණ� බණ ෙගය� 

�ෙන ෙගය� ��ෙණා� ෙබ� මා�ට�ෙ� හඬ 
වර��ෙ�ම නැත. එෙ�ම රෙ�ෙතාෙ� ෙමාන 
�පංකෙ�ක සං�තය�, පැ�� සා�ජය� 
��ණ� ෙජා�පාලෙ�, ��ට�ෙ� �ං�ව� 
ෙනාඇෙස�නට ��ය� නැත. එෙල��ම 
දවෙ� ඕනෑම ෙවලාවක කවර �පවා�� 
නා�කාවක �වද ප්රවෘ�� �කාශය� අතර�ර 
ෙ� �ව ෙනාදැ�ෙකා� ෙහා ෙ� හඬ 
නැ�ෙණා� ��මය. ඒ ෙවන ක��� ෙනාව 
��හතර පැයම මා� ඉ��ෙ� අව�ෙය� 
��න මා� ප්රකාශක, ෙ��ඨ ෙපා�� 
අ�කා� �හා� ත��ව මහතා ය. රෙ�ෙතාෙ� 
�ම�� �ම� �ව� ක�� ක��� එය 
100%� ��වාස කර�ෙ� මා� ඉ��යට 
පැ�ණ ඔ�ෙ� ක��ම එය ��වාට ප�ය. 
ඉ�� ෙමෙල�� රටම ද�න ෙපා�� මා� 
ප්රකාශකවරයා ගැන ��ඥව�ය� ෙම�ම 
වැඩබලන මෙ��ත්රා�ව�ය�ද වන ඔ�ෙ� 
ආදර�ය ��ඳ ස��ා ත��ව පළ� වතාවට 
‘ධර�’ට �යන කතාව� ෙ�.

�හා� ත��ව �යන නම ��වම අද 
ෙවනෙකාට හැෙමාම ද�නවා. ඒ වෙ� ෙපා�� 
�ලධා�ෙය�ෙ� ��ඳ �ම ගැන ෙමාකද 
�ෙත�ෙ� �යන තැ�� අ� කතාව පට�ග� 
ෙ�ද?

ඇ�තම ��ෙවා� ඔ� වැ� 

�වා���ෂෙය� ලබ� මා�, �ෙය� ලබ� 

මෙ� ද�ෙවා� හ�ම වාසනාව�ත�. 

ෙමාකද ඔ� ඒ තරමටම ආදර�ය සැ�ෙය� 

වෙ�ම �ෙය�. ඒ ගැන �තලා මම හැම�ම� 

ආඩ�බර �ණා. ඒ වෙ�ම ඉ��යට� ඒක 

එෙහමම�.

ස��ාට ෙකාෙහාමද �හා�ව 
�ණගැෙහ�ෙ�?

�හා�ෙ� ග� පළාත ගා�ල. මම 

ෙකා�කාව�ෙත. ඉ�� �හා� 89 

අ���ෙද� ජයව�ධන�ර ��ව��ාලෙ� 

වා�ජෙ�� උපා�ය හ�ර�න ෙකාළඹට 

ආවා. හැබැ� �ක දවස� යනෙකාට 

රෙ� කලබල ඇ��ණ �සා කැ�ප� 

එක�, ෙහා�ට� එක� ෙදකම වහලා 

දැ�මා. ඒ �ණ� ඒ කාෙ� � �ව��ාලවල 

ඉෙගනග�න ත�ණ ත��ය�ට ෙගාඩ� 

��හැර ��ධ�ණ �සා �හා�ෙග අ�මා 

�හා�ව ආප� ගා�ලට ෙග�න ග�න බය 

�ණා. ප�ෙ� �හා� ෙකා�කාව�ෙත අෙ� 

ෙගව� ළඟම �ට� එයාලෙග නෑදෑ ෙගදරක 

නැව�ලා ��යා. එෙහ ඉ�නෙකාට දැකලා 

කතාබහ කරලා දැන අ�නෙගන තම� අ� 

ෙද�නා ආදරය කර�න පට�ග�ෙත. 

ඔය �යන කාෙල ෙද�නට වයස �ය� �තරද?

එතෙකාට මට� හ�යටම අ��� 

��එක�. �හා�ට අ��� ��ෙදක�.

ඒ ෙවනෙකාට ඔබ� උස� අ�ාපනය ලබන 
ගම�ද ��ෙ�? නැ�න� ��යාව� කරන 
ගම�ද?

��යාව� න� කෙ� නෑ. ෙමාකද මට 

�ං� කාෙ� ඉඳලම ��ෙණ එකම �නය�. 

ඒ තම� කව�හ� දවසක රෙ� නම�ය ද�ෂ 

��ඥව�ය� ෙවනවා �යන එක. ඒක �සා 

�හා�ව �ණගැ�න කාෙල� මම �� ප්රෙ�ශ 

�භාගයට ��න� ෙවලා ඒ අ�ාපන කට�� 

හ�රණ ගම� තම� ��ෙ�. 

එතෙකාට වා�ජෙ�� උපා�ය� හ�ර�න 
ෙකාළඹට ආ� �හා� ෙපා�� �ලධා�ෙය�� 
ෙවලා ��ඥවරෙය�� �ෙ� ෙකාෙහාමද?

�හා� වා�ජෙ�� උපා�ය� හැදෑ�වට 

කවදහ� ද�ෂ ෙලාය� ෙකෙන� ෙවනවා 

�යන ෙලා� බලාෙපාෙරා��ව� �ල ඉඳලම 

එයාෙ� �ෙ� ��ණා. ඉ�� මම� �� 

��ාලයට පා� �ණාට ප�ෙ� මම �හා�ව 

තව� ඒකට උන�� කළා.

අ��මට ෙකාෙහාමහ� �හා�� පළෙව� 

පාරම �� ප්රෙ�ශ �භාෙග �යලා පා�ෙවලා 

�� ��ාෙලට ආවා. එතැන ඉඳලා එයා 

��ය හැදෑ�ෙ� වා�ජෙ�� උපා�ය� 

හ�රණ ගම�. ඔෙහාම ඉ�නෙකාට ඔය 

කාෙල�ම එයාෙග යා�ෙව� �යලා ��ණා 

ෙපා�� උපෙපා�� තන�රට ස��ඛ 

ප��ෂණ කැඳවලා �ෙයනවා �යලා. ප�ෙස 

�හා� ඇ�� මෙග� ඇ�වා එය� ඒකට 

අයැ�� කර�නද �යලා. එතැන ඉඳලා මම 

ඒකට� එයාව උන�� කළා. අ��මට �හා� 

1992 � උපෙපා�� ප��ෂකවරෙය� ��යට 

ෙපා��යට බැ�ණා.

ඒ �ය�ෙන එ� ස��ා වෙ� ෙප�ව�ය� 
ෙනා���න අද අ�ට කතා කර�න 
�හා� ත��ව �යලා ෙපා�� මා� 
ප්රකාශකවරෙය�ව�, ද�ෂ ��ඥවරෙය�ව� 
ෙනා���න ��ණා?

ඔ�. සමහර��ට එෙහම ෙව�න� ඉඩ 

��ණා.

අ�ක තම� �ට ක�� ��හතර 

වතාව�ම ෙපා��ෙ� ��යා ඇ� �යලා 

�හා� ෙපා��ෙය� අ�� ෙව�න� හැ�වා. 

එතෙකාට� මම එෙහම කර�න එපා �යලා 

ඉතාම� දැ� �රණයක ��යා. සමහර� 

ප්ර�නවල� න� මෙ� අදහස ෙමාක� �ණ�, 

මට� ෙ��� කරලා �ලා �හා� එයාට ඕන 

�රණය ග�� අව�ථාව� �ෙයනවා. න�� 

ෙමතැන� ෙමාක�ෙදා ෙ��වකට මෙ� 

�ම අහලා ඔ� ෙපා��ෙය� අ��ෙව�න 

උ�ස� අ�ය �� හතර වතාවක�ම 

ආප�සට ග�තා. 

ඒ ��යට ඔෙ� ෙප��තයටම ෙපා��යට 
�ය�, ඔෙ�ම බල��මට ෙපා��ෙය� 
ඉව� ෙනා� �ට� ඔ� අද ෙපා�� මා� 
ෙකා�ඨාසෙ� අ��ෂවරෙය�, ෙ��ඨ 
ෙපා�� අ�කා�වරෙය� සහ ෙපා�� මා� 
ප්රකාශකවරයා. ඔ� ෙව�ෙව� එ� ඔබ ග�� 
�රණ ගැන දැ� ෙමාකද �ෙත�ෙ�?

ඇ�තටම ආප�සට හැ�ලා බලනෙකාට 

ඒ ග�� �රණ ගැන මට අ��ෙව� 

�ය�න ෙදය� නෑ. �ත�න ෙ��� නෑ. 

ඒවාෙ� සා�ථක ප්ර�ඵල ද�නෙකාට ෙ� 

ෙමාෙහාෙත� මෙ� ඇ�වලට ස�� ක�� 

උනනවා. 

�හා� ෙපා�� මා� ප්රකාශක තන�රට 
ප�ෙවනවා �යලා දැනග�තට ප�ෙ� ෙමාකද 
��ෙ�?

මට ඒ ගැන �ෙ�ෂ හැ�ම� ඇ��ෙ� 

නෑ. න�� තම�ෙ� රාජකා�ය හ�යටම 

ඉ� කරන ෙකෙන� ��යට ඔ� ඒ තන�රට 

උප�ම සාධාරණය� කර� �යන ��වාසය 

න� ��ණා.

ෙගාඩ� ෙවලාවට ෙපා�� මා� 
ප්රකාශකවරයා �යන ච�තය සැළෙක�ෙ� 
ෙමාන ෙ� ෙවලා ��ණ� මා� ඉ�සරහට 
ඇ��ලා ෙපා��යටම ���� ගාන ච�තය� 
��යට. ඔෙ� සැ�යා එෙහම ෙකෙන� ෙනෙව� 
�යලා ��වාෙස� �ය�න ��ව�ද?

ෙමෙහම�. ��ඳ� ��යට මට න� 

එෙහම �ෙත�ෙන නෑ. ඔ� ෙපා��යට 

���� ගා�න ය�ෙන� නෑ. මහජනතාවට 

අසාධාරණය� ෙවන ප්රකාශ ��� 

කර�ෙන� නෑ. ෙ� ෙදපැ�තම ගැන �තලා 

ෙබාෙහාම ම��ථව �ථාෙනා�ත ප්ර�ෙව� 

වැඩ කරන ෙබාෙහාම ද�ෂ �ලධා�ෙය� 

��යට තම� මම න� ඔ�ව ද��ෙන. ඒ� 

රෙ� මහජනතාව ඔ�ව ෙකාෙහාම භාරෙගන 

�ෙයනවද සහ ඔ� ගැන ෙකාෙහාම කතා 

කරනවද �යන එක ගැන මම හ�යටම 

�ය�න ද�ෙ� නැහැ. 

�ට ක�� �ට� ෙපා�� මා� ප්රකාශකව� 
රෙ� ෙගාඩ� ප්ර��ධ �ණා. ෙ��ව මා� 
සාක�ඡාවලට අමතරව ඔ�� �තරම 
වෙ� අෙන�� �ෙනාදකා� �පවා�� 

වැඩසටහ�වල� ද��න ලැ�ණා. ඒ� 
ෙ� මා� ප්රකාශක�මා න� තාම� අ�ට 
එෙහම ද��න ලැ�ලා නෑ. ෙමාක�ද ඒකට 
ෙ��ව?

හැෙමාම එක වෙ� ෙනෙව�ෙ�. 

එක එක අය ��ධාකාර�. �ට 

ක�� ඉඳ� �ලධා�� �ණ� 

�පවා�� වැඩසටහනකට 

ඇ��ලා ���ව� ��වාය 

නැ�ම� නැ�වාය �යලා 

ඒෙක� ෙපා��යටව�, 

සමාජයටව� හා�ය� 

��ධ �ණා �යලා මම න� 

�ත�ෙ� නෑ. ඒෙක� �ෙ� 

ඒ �ලධා��ෙ� ෙසා�� බව 

තව තව� එ�යට ඇ��ලා ඒ 

අය මහජනතාවට තව තව� 

ස�ප �ණ එක. ඒ ෙකාෙහාම 

�ණ� අෙ� මහ�තයා න� 

එෙහම නෑ. එයා ලැ�ණ ප�යට 

�ය�ම ෙ�ව� භාරග�න 

කැම� ෙකෙන� ෙනෙව�. එයාට 

ගැලෙපනවාය �යලා ��ෙණා� 

ඇෙර�න බා�ර ෙ�ව�වලට 

ස�බ�ධ ෙවනවා ෙගාඩ� අ��. 

න�� එයා එ� ඉඳලම කලාවට 

ෙගාඩ� ආදරය කරන ලැ�යාව� 

�ෙයන ෙකෙන�.

දැ� අ� ෙපා��ෙය� ෙගදර පැ�තට 
ෙපා�ඩ� හැෙර�ෙකා. ප�ෙ� තව ක�ද 
ඉ�ෙ�?

මම�, මහ�තය� ඇ�ණම �ව�, 

�ත� තම�.

ද�ෙවා ෙද�නා ෙමාකද කර�ෙ�?

�ව�, �ත� ෙද�නම එංගල�ෙත 

ස��ා ත��ව �ය�ෙ� 
�ක� කට සැර ෙලාය� 

ෙකෙන� �යලා �ඟෙදෙන� 
කතාෙවන බව� න� මට� 

ෙ��ලා �ෙයනවා

�ට ක�� ඉඳ� �ලධා�� 
�ණ� �පවා�� 

වැඩසටහනකට ඇ��ලා 
���ව� ��වාය නැ�ම� 

නැ�වාය �යලා ඒෙක� 
ෙපා��යටව�, සමාජයටව� 
හා�ය� ��ධ �ණා �යලා 

මම න� �ත�ෙ� නෑ. 
ඒෙක� �ෙ� ඒ �ලධා��ෙ� 

ෙසා�� බව තව තව� 
එ�යට ඇ��ලා ඒ අය 

මහජනතාවට තව තව� 
ස�ප �ණ එක. ඒ ෙකාෙහාම 
�ණ� අෙ� මහ�තයා න� 

එෙහම නෑ

තම� ��ය හැදෑ�ෙ�. �වන� ෙ� ළඟ� 

��ඥව�ය� ��යට ���� �ලා ෙ� 

ෙව�� එ�ස� රාජධා�ෙ� බැ��ට�ව�ය� 

ෙව�න� උස� අ�ාපනය හ�රනවා. �තා 

තාම එංගල�ෙත ��ෙ�� උපා�ය හ�ර�� 

ඉ�නවා.

ඒ �ය�ෙන ෙ�ක ��ඥ 
ප�ල�. ආප� �හා�ෙග� 
ප�ෙස ෙපා��යට බැෙඳ�න 
ප�ෙ� ක��� නැ�ද?

ඔ�. ��ඥ ප�ල� 

�යලා න� �ය�න 

��ව�. හැබැ� ඉ�� 

ආප� ෙපා��යට 

බැෙඳ�නන� ක��� 

ප�ෙ� නෑ. 

ෙපා��ෙ� රාජකා�� එ�ක 
ඔ�ට ප�ල� එ�ක ඉ�න 
ෙවලාව� ��ණද?

ඇ�තම කතාව අෙ� ප�ෙ� 

හතරෙදනාම එ� ඉඳලම ��මාකාර ��යට 

අ�ෙ�� ��ත ගතකර� අය. ඒ� �හා� 

හැමෙවලාෙවම උ�සාහ කෙ� ලැෙබන �ං�ම 

�ං� ෙවලාව� �ණ� අ�ව ස��� �ය�න. 

එයා එෙහම ෙවලාවට ෙගාඩ�ම කර�ෙ� 

අ�ව ෙගද�� එ�යට කෑමකට ෙග�යන 

එක. බැ�ෙවලාවක හ� ඒක එෙහම කර�න 

බැ� �ෙණා� �ව�, �ත� එ�ක එක� ෙවලා 

���යට ���ලා රස කෑම� හදලා ෙගාඩ� 

ආදරෙය� ඒක මට� ��ග�වනවා. ෙමාකද 

අෙ� මහ�තයා හ�ම ආස� �වා� ෙවලාවට 

ළම� ෙද�න� එ�ක එක�ෙවලා රස කෑම 

හද�න. ඒ වෙ�ම ෙකා�තර� වැඩ රාජකා� 

��ණ� එයා ෙකාළ�� �ට අ�ව ෙකාෙ�හ� 

�ෙනාද චා�කාව� එ�කෙගන යනවා. 

ඇ�තටම දැ� අ� ලංකාෙ� ෙනා�ය� 

තැන� නැ�තර�.

ෙ� ෙවනෙකාට ඔබ රෙ� නම �ය ��ඥව�ය� 
වෙ�ම වැඩබලන මෙ��ත්රා�ව�ය�. සැ�ෙය� 
��යට ඔෙ� ෙ� ගමනට ඔ�ෙග� ලැ�ණ 
සහෙයාගය ෙකා� වෙ�ද?

ෙහාඳ �වා���ෂෙය� ��යට ඔ� 

මාව �ර�තරෙය� ෛධ�යම� කළා. 

මෙ� ගමනට සහ මට අව� උප�ම 

�දහස �ලා මාව ��වාස කළා. 

රෙ� ෙලාෙ� �ව�ෙවන සෑම 

��ඳකටම තම�ෙ� �වා�යාෙග� 

ඔය �නම එකවර ලැෙබනවා 

ෙගාඩ� අ��. ඉ�� �හා� මට 

ඒ ෙ�ව� ෙනා��නා න� මං ගැන 

��වාසය ෙනා��බා න� ස��ා 

ත��ව �යන ��ඥව�යව�, 

මෙ��ත්රා�ව�යව� අද 

ෙමතැන ෙනා���න ��ණා. 

ඇ�තද ෙ� ස��ා ත��ව 

�යන නම ඇ�න� �� ක�ෙවල උසා�යම 
ෙහ��ලා යනවා �ය�ෙ�?

ඒකන� ඉ�� මම හ�යටම �ය�න 

ද�ෙ� නෑ. හැබැ� ඉ�� ස��ා ත��ව 

�ය�ෙ� �ක� කට සැර ෙලාය� ෙකෙන� 

�යලා �ඟෙදෙන� කතාෙවන බව� න� 

මට� ෙ��ලා �ෙයනවා. කා�තාව� 

ආ�මග��වය නැ� කරෙගන නැ�න� කට 

ෙපා�ඩ� සැර� ��වට මට න� ඒෙ� ��ම 

ගැට�ව� නෑ. 

එතෙකාට ෙගදර ඉ�ෙන� උසා�ෙය ඉ�න 
ස��ාමද?

අෙපා නෑ. මම ෙගදර ෙ���ෙව� ඇ�ළට 

ය�ෙ� ස��ා ත��ව �යන ෙලාය�ව 

ෙ���ෙව� එ�ෙය �යලා. මම �තරම වෙ� 

උ�සාහ කර�ෙ� ප�� ��තය ඇ�ෙළ� 

මෙ� සැ�යාට �ක� �ණ ආදර�ය 

��ඳ� ��යට කට�� කර�න. ෙමාකද 

අ� ��ග�ත� නැත� ෙ�ක �තෘ��ක 

සමාජය�. ඒෙක� මම අදහ� කර�ෙ� 

ෙගදර� ��ඳ සැ�යාට යට�ෙවලා ඉ�න 

ඕන �යන එක ෙනෙව�. සැ�ෙය�ෙ� 

ෙපෟ�ෂය �ෙකන ��යට කට�� කර�න 

ඕන �යන එක. ෙකාෙහාමහ� ඉ�� මට න� 

�ය�න �ෙය�ෙ� මම� ෙලා�කා �යාෙගන 

වැඩ කර�න මෙ� මහ�තයා එ�කන� 

ෙකාෙහාමට� බෑ. 

ෙමානවද ඔ�ට �ෙයන �ෙනා�ංශ එෙහම?

අ�ෙමා �ං� �යන එක තම� ෙලා�ම 

�ෙනා�ංශය. අෙ� ෙගදර සං�ත ගෘ� එක� 

පට�ග�න තරමට සං�ත භා�ඩ �ෙයනවා 

ඕන ජා�ය��. �වා� පා�ෙ� ඉ�න දවසට 

යා�ෙවා�ට� එ�න �යලා, අ�ව� කතා 

කරෙගන ���ව� �යන එක තම� අෙ� 

මහ�තයෙග ෙලා�ම ආසාව. ඒ වෙ�ම එයා 

පැර� ��� �ත්රපට �තවලට ත�� ඇ�� 

කරන ෙකෙන�. ඒ �සා ප්ර�ණ කලාක�ෙව� 

එ�ක එක�ෙවලා කලා කට��වලට� 

මහ�තයා ස�බ�ධ ෙවලා �ෙයනවා.  අ�ක 

ෙලාෙ� ජන�ය ස�භා� �ත්රපට බල�න� 

එයා හ�ම කැම��.

ඔ� ආදර�ය සැ�ෙය�ද?

ඇ�තටම වචනෙ� ප�සමා�ත 

අ�ථෙය�ම ඔ� මට ආදර�ය සැ�ෙය�. 

මෙ� ද�ව�ට ආදර�ය �ෙය�. ෙවලාවකට 

මට �ෙතනවා ෙ� තර� ෙහාඳ තා�තා 

ෙකෙන� ලබ�න ඒ ද�ෙවා �� කරලා ඇ� 

�යලා. 

��ඥව�ය�, වැඩබලන මෙ��ත්රා�ව�ෙය� 
��යට�, රෙ� උස� ෙපා�� �ලධා�ෙය�ෙ� 
��ඳ� ��යට� රෙ� අ�� කා�තාව�ට 
අවසාන වශෙය� ෙමානවද �ය�න �ෙය�ෙ�?

මට �ය�න �ෙය�ෙ� ඇ�තටම ෙපා� 

ෙදය�. ��ඳ� ��යට ඔබ තම�ෙ� 

ප�ලට ��තැන ෙද�න. ඔෙ� සැ�යාෙ� 

අර�ණ ෙමාක� �ණ� ඒක යහප� න� 

��ප�ෙස� ඉඳෙගන �තරම ඔ�ට 

ශ��ය� ෙව�න. ��ම ෙවලාවක 

නැහැ� බැහැ� �යලා ඔබ� 

ප�සට ���ලා ඔ�ව� ප�සට 

අ��න එපා. ඊළඟට මව� න� 

තම�ෙ� ද�ව�ට එයාලෙ� 

�වා�න කැමැ�තට අ�ව වැඩ 

කරෙගන ය�න �දහස �ලා ඒ 

යන ගම� මා�ගය �වැර�ද 

�යලා ��� ඉඳ� ���ෂණය 

කර�න. කව�ව� ඔබට 

වර��ෙ� නෑ. 

ෙපා�� මා� ප්රකාශක �හා� ත��වෙ� ��ඳ ස��ා ත��ව

අ�ව කෑමකට එ�කෙගන ය�න� 
බැ�තර� කා�යබ�ල � ෙණා� 

එයා ෙගදර උයනවා 

�ං�ෙ� අස�වැ�ෙයා ෙව�� ෙකා�ඩ 

����ෙග� ත� ටැ�ෙග� ෙගදර මහා 

ස�දය�!

“��යා ��ෙ�� ��ෙ� එහා ෙගදරට 
ඇ��ලද?” �ං� ජෙ�ලය ඇරලා රබ� ක� �� 

කළා.

“මට ෙ��ෙ� ෙජා�ව උෙ�ම �� ෆ�� එක� 

වෙග�.” ���කා පැව�ෙ� කණ�ස�ෙල�.

“�ස�ල� එහාට ෙමහාට ගහ ග�නවා! තව 

ෙපා�ඩ�� ���ක අ�� පා��� කර�.” 

�ං� ස��� උඩ පැ�නා.

“අ� ���ලා බල�ද? ෙමානවා �ණ� 
අස�වැ�ෙයාෙ�.” ���කා ෙයාජනාව ඉ��ප� 

කළා.

“ත�ෙසට ���ද? තව �ක� අහෙගන ඉ�.”

“චටා...�!” හඬ� සමඟ ෙකා�� ෙබ�හ� 

��නා.

“හ�! ත� ටැ�ෙග� ෙකා��ෙ� ක��ලට 
අ�සා�ථක හෙ� පහර�.” �ං� �ක� ��තර 

�චාරයක.

ඒ සමඟම ෙපා� ෙග� �මට වැෙටන හඬ� 

සමඟ ත� ටැ� �ලාප නැ�වා.

“වැෙ� නැගලාම යනවා. දැ� අ� ���ලා 

බල�.” �ං� එහා ෙගදරට ��ෙ� ���කා� 

සමඟ.

ෙකා�� ෙකාට ක�සම�� ඇඳෙගන, 

��ය �ෙගන ෙබා��ං ෆ�� එකක! ඇෙ� 

ප්ර�වා�යා ත� ටැ� ම�ඤං �, �� ���� 

� ෙව�ල�� ��යා.

“බල�න �ං� ෙ� වෘෂභයා �ය� ෙ�.” 

ෙකා�� ��රනවා.

“ෙමාක�ද?”

“මං �� ���ලා මහ��ෙය� බඩ��ෙ� 
ෙගදර ඇ�� ෙමානව� ක�න ඉ�ෙ� නැ�ද 
�යලා ෙමයාෙග� ඇ�වා. ෙමයා ග�කටටම 
��වා, අ�න ෙකා�� ෙපා�� �ෙයනවා ක�න 
�යලා. දරට ෙගනා� ෙපා��, ෙ� අ�ගාන 
ෙකා�� මට ක�න ��ව�ද? ෙමයා දැ� ගානට 
වැ��.” ෙකා�� ත� ටැ�ෙ� නහය ��කං 

ෙව�න ෙපා� අ�ය� ගැ�වා.

ඔ� �ම වැ�ෙ� ගෙහ� ෙපා� ෙග�ය� 

�මට වැෙටන හ��!

“අෙ�! මං එෙහම ෙනෙව� ��ෙ�. උෙද�ම 

ෙපාළට ��� ෙකා� ෙගනාවා. ඒවා ත�බලා 

ෙපා� ගාලා ෙමයා එනෙකාට ක�න ��බා. 

නැ�න� මාව ක�න හදනවා �යලා මං 

ද�නවෙ�. ෙමයා මං �ය� ෙ� �ව�� එකට 

ෙ��� අර�.” ත� ටැ� අෙදානා නැ�වා!

“මෙ� ර�තරෙ�! ඔයා �ය� ෙ� මට ෙ��ෙ� 
නෑෙ�. ඔයාට ��නද �ෙදා???” ෙකා�ඩ ���� 

ක�� නැ� ෙදෙන�� ක�� ෙහළ�නට කප� 

උ�සාහය� ග�තා.

සංඛ සඳ�ව�
��� ම��කා

මෙග ර�තරෙ�! 
ඔයාට 

��නද �ෙදා?
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වගාවට හිත බැඳුනහ�ාත් එය 

නතරවනහන ම�ා ඇබබැහියකිනි. ඒ 

ඇබබැහිය හ�ාතරම් හ�ාඳුරු දැයි 

දනහනද එහේ වගාවට හිත බැඳුනු අයය.

වැල්ලම්පිටිය �ලමුල්ල ප්රහේශහේ 

පදිංචි ඩී.ඒ. සුනනද ්ලක්ෂමන ම�තා ද 

තම විශ්ාම දවියට එම හ�ාඳුරු වටිනා�ම් 

එක�රගත් අහයකි. ඒ තනියම හනාව තම 

ආදරණීය බිරිඳ වන 

ඩී.ඒ.හේණු�ා ම�ත්මියද 

�මඟිනි. 

“අපි වගාව පටන් අරන් 
තවම මාස පහක ව්ේ 
්වන්්න්. දවසක අ්ේ 
ග්ේ සමෘද්ධි නිලධාරී 
අසංක මහතතයා මට 
අමුමිරිසුයි, වේබටුයි, 
තකකාලියි පැළ පහ ගා්න් 
දුන්නා. ්ේ පැළ පහ්ළාව 
දීලා ඕක ්හාඳට වගා 
කරලා, අසවනු ආ්වාත 
මට ්කෝල් එකක දීලා 
කියන්න කියලත කිවවා. 
ඉතින් වගාව ගැන හිතද්දි හැමදාම ව්ේ 
අඩියක පසසට තියන්න වුණු කාරණය ්ේ 
්වලා්වත ඉසසරහට ආවා. ඒත ්ේ වතා්ව 
අපි තීරණයක ගතතා. ්ගදර ති්යන පරණ 
බාල්දි, ටින් ්බ්ලකක, ්මගා ්බෝතල් ්සරම 
අර්ගන උඩුමහලට ආවා. පස ්ගනැත, 
වගාවට ගැල්පන විදියට සකස කරලා, පැළ 
ටික හි්ටවවා. මමම ්පා්හාර හදලා දාලා, 
කෘමි විකර්්ෂකත හදලා දැේමා. ටික ටික පැළ 
ටික ්ලාකු ්වද්දි අපිට හිතු්ේ බලා ්නාඉඳ 
්ේ තැනින්හරි පටන්ගතත එක ්ලාකු ්දයක 
කියලයි. ඔය විදියට ඒ පැළවල පලදාව එන්න 
ගනිද්දි අපිට ්තරුණා අ්ේ ්ගවත්ත 
එළවලු පලතුරු ්කාළපලාවලට ඉඩකඩ 

හදාගන්න එක අපි ්කා්හාමහරි කරන්න 
ඕන කියලා.”

ඔවුන පදිංචි මුළු ඉඩහම් ප්රමාණය පේ්චේ 

හද�කි. නිව� �ැරුණුහ�ාට හගමිදු්ල 

ඉඩක හනාවූහයන, උඩුම�හල පේ්චේ හද� 

තුළ ඇති ඉඩ ප්රමාණහේ ක්රමවත් වගා 

රටාවක ඇති �රගනනට ඔහුට ඕනෑ විය.

“මම ශ්රී ්ලිං�ා යුද �මුදාහේ 3 වන 

හ�ාමානහඩෝ හරජිහම්නතුහේ බ්ල්ලත් 

නි්ලධාරී 1 හ්ල�යි විශ්ාම ගත්හත්. දරු 

මුණුබුහරෝ එක� හගවන ජීවිතය ්ලේ�න 

වුණත්, ඒ ජීවිතයට තවත් හගාඩක හේවල 

එක�රමින හිහත් �තුට වැඩි �රනන මහේ 

වගාවට පුළුවන වීම ඇත්තටම �ාේ�මක 

වහේ. ගතවුහේ මා� කිහිපයක වුණත්, ඒ 

�ා්ලය තුළ වගාව හවනුහවන අපි හගාඩක 

හේවල �ළා. මට දුව්ලා තුනහදහනකුයි 

පුහතකුයි ඉනනවා. බා්ල පුතයි දුවයි 

නිවුනනු. දුව්ලා තුනහදනා විවා� හව්ලා 

හවනමම පදිංචි හව්ලා ඉනහන. ඒ නි�ා 

මමයි, හනෝනයි, පුතයි තමයි හගදර 

ඉනහන.

මුලින්ම හිටවපු පැළ පහ්ළාව ්හාඳින් 
වැ්ඩද්දි අපි වගා බඳුන් මිලට අරන්, පරණ 
ටයර් ්තාගයකුත ්හායලා ්ගනැත තවත 
පියවරකට සූදානේ වුණා. ලසසනට ටයර් 
කපලා ඉඩ ති්යන පිළි්වලට වගා කරන්නයි 
ඕන වු්ේ. පුතා අපිට ටයර් කපලා ලසසන 
කරලා දුන්නා. ඒ ව්ේම උළුකැට අරන් අපිම 

වගා බඳුන් හැදුවා. ඒ විදියට තමයි අපි අද 
්වන්කාට පලදරන උඩරට පහතරට එළවලු 
වර්ග අ්ේ පුංචි ්�ෝග වගාව අතරට 
එකකරගත්ත.”

වැටහ�ාලු, �රවි්ල, අමුමිරිේ, මාලු 

මිරිේ, හ�ාච්චි වේග, බඩඉරිඟු, මෑ, 

වම්බටු, එළබටු, �ැරට්, හබෝිංචි, 

මඤහඤාක�ා, හිඟුර්ල, හු්ලිංකීරිය 

වැනි අ්ල බත්ල වේගත් 

රම්හපේ, �රපිිං්චා, 

හේර, �ැලදරි හමනම 

නිවිති, හගාටුහ�ාළ, 

මුකුණුවැනන, හතබු, 

තම්ප්ලා, �තුරුමුරුිංගා 

ආදී හ�ාළපළා 

වේගත්, ඖෂධ 

පැළෑටි ගණනාවකුත් 

දැන ඔවුනහේ හගවත්හත් ්ලැගැම් 

හ�ායා අ�වරය. ඒ අතර �ාතාවාරිය, 

කුපේපහම්නියා, හීන හබෝවිටියා, 

වැලහපහන්ල, ගරුඬරාජ, වද��, ඉඟුරු, 

��, හ�ෝමාරි�ා, අ�හමෝදගම් ආදයද 

තිහබ.

“අපිට දැනට ප්ලදරන බේඩක�ා ගේ 

ති�ක විතර තිහයනවා. ඒ වහේම හගදර 

පරිහ�ෝජනයට ගත්තම වැඩිපුර තිහයන 

එළවලු වේග අහපේ දරුවනට වහේම අ�්ල 

ප�්ල හිතවතුනට ්ලබාහදනවා. පුිංචි 

දරුහවෝ ඉනන හගවලව්ලට වැටහ�ාලු, 

පහතෝ්ල වහේ ගුණ එළවලු හදනවා. එමගින 

අහපේ හිත්ව්ලට ්ලැහබනහන පුදුමා�ාර 

�තුටක. ඒ වහේම අහපේ හගවත්ත බ්ලනන 

අ�්ල ප�්ල අය දැන එනවා යනවා. 

එයා්ලට �ාේ්ථ�ව වගා �රගනන ඕන 

උපහදේ වහේම, �ම�ර 

බීජ වේග අපි ්ලබාදී්ලත් 

තිහයනවා.

ඒ ව්ේම අපි අ්ේම 
වගා්වන් තමයි දැන් බීජ 
වර්ග ලබාගන්්න්. පහුගිය 
දවසක ්ෙරි තකකාලි ගහක 
්ගඩි ්දකක හැදුනා. ඒ 
බීජවලින් පැළ සියයකට 
වඩා හදාගතතා. එයින් ගස 
හැටක විතර වගා කුළුනක 
හි්ටවවා. උණ බේබුවක 
අර්ගන ව්ේට සිදුරු විදලා 
පස පුරවලා තාක්ෂණිකව 

ජල සැපයුමක එකකයි ඒවා ්රෝපණය ක්ේ. 
ඒ ව්ේම අ්ේ වගාවට විසුරුේ ජල සැපයුේ 
පද්ධතියක සකසා ති්බනවා.”

පිළිහවළ, තාකෂණය වාහේම 

��සුරුවමින ඉඩ�ඩ හබදා හවන�ර 

ගනිමින ඔවුන වගාහේ නියැහළන බැවිනම 

ඉන තවත් අහයකුට ගත �ැකි ආදේශයනද 

හබාහ�ාමයකි. හ�ාළඹ දේ්රික හල�ම් 

�ාේයා්ලය, �ෘෂි�ේම අමාත්ිංශය 

�ා �දබිම අධි�ාරිය එකව �ිංවිධානය 

�ළ ‘හ�ාහ්ලාම්හතාට වගා �ිංග්ාමහේ’ 

හ�ාහ්ලානනාව ආ�නහයන හතවැනි තැන 

හිමිවූහේද හම් වගාබිමටය.

“මට හ්ලාකු ආ�ාවක තිබුණා උඩරට 

විදයට කුඹුරක �රනන. ඒ�ට හ්ලාරිය� 

විනඩ්සේරීන එ�ක අහනක පැත්ත �රව්ලා 

අරන, මඩ ප� අරන, නියර �ද්ලා හපාඩි 

කුඹුරකුත් �ළා. දැන ඒහක බනඩි හගායම. 

හම්වා බ්ලනනම ගහම් උදවිය එනවා. 

එතැනද අහපේ පැරැණ ්  හනා් �ළා වහේ 

අපිත් වගාවට පඹහයක �ද්ලා එලලුවා. 

ඒ වහේම ඉල මැේහ�ෝ එනවට ��පාට 

හරද �ෑල්ල� ග්රීේ ගා්ලා 

එලලුවා. මෑ �රලව්ලට 

එන ගිරේ එ්ලවනන 

හබෝනිකහ�ෝ එලලුවා. 

ඇත්තටම වගාවක 

�ාේ්ථ� හවනන �ෘමි 

�ානි වළකවා ගනන ඕන 

වහේම, පැළ වැහඩේද 

නිසි හ්ල� හපාහ�ාර 

දානන ඕන. ඒ හපාහ�ාර 

එ� මමමයි හගදර 

�දාගනහන. ඊට ඕන 

�රනහන ගිනිසීරියා 

හ�ාළයි, හ�ාහ�ාඹ 

හ�ාළයි, එඬරු හ�ාළයි, 

හගාමයි, වතුරයි. දන තුනක පමණ හම්වා 

පලහවනන තිය්ලා �දාගනන හපාහ�ාර 

එ� අහපේ වගාහේ අේවැනන �රුහවනන 

හේතුහව්ලා.”

උහේම උඩුම�්ලට හගාඩහවේද 

දැන ඔවුන දකිනහන හබාහ�ෝ සුනදර 

වටපිටාවකි. එළවලු හ�ාළප්ලා පමණක 

හනාව ප්ලතුරු වේග කිහිපයකද එම පුිංචි 

ඉඩ�හඩ්ස තිහබ. ඒ අතර අනනාසි, හ�හ�ල, 

හ�ාමඩු, ගේ්ලබු,  ෆැෂන පෘට්, හ්චරි, 

ඩ්ැගන පෘට් ආදයද ඇත.

“ඇතතටම අපිට එළවලු ක්ඩන් ගන්න 
්වන වාර හරිම අඩුයි. කන්න කැමති ්ගදර 
වගා්ව නැති ්දයක තිබු්ණාත ගන්නවා. 
මිරිස ගස සීයක විතර ති්යන නිසා ඒවානේ 
ක්ඩන් ්ේන්්නම නැතිතරේ. ්ලාකුවට 
වියදේ ්නාකර අවම මුදලකින් ්ේ වැ්ේ 
සාර්්ථක කරගන්න ලැබීම වටිනවා. අපි ්�ෝග 
වර්ග නේ කරලා, ්බා්හාම පිළි්වලට ්ේ 
වැ්ේ කර්ගන යන නිසා ්ගවතත බලන්න 
එන අයත ආපහු යන්්න් සතුටින්. ඇතතටම 
වගාව කියන්්න් සතුටක, සැනසීමක, 
ඇබබැහියක.”

ඒ ව්චන තුළ හබාහ�ෝ දෑ තිහබ. �ළ 

යුත්හත් ඔහබ හගවත්ත ද හ�ෝගයනහගන 

�ැඩ �රහගන ඒ �තුට, �ැනසීම ඔහබ 

�දවතටද ළඟා�ර ගැනීමයි.

දීපා වසන්ති එදිරිසිංහ

සුනන්ද ලක්ෂමන් මහතා තම දූ දරුවන් සහ පවු ් ල් අය සමග

උඩරට ක්රමයට කුඹුරක් කරන්න මම
ල�ොරියක විනඩ්ස්ක්රීන එකක් ල�ෝරොගත�ො

පැළ ටික ්ලාකු 
්වද්දි හිතු්ේ 
බලා ්නාඉඳ 

්ේ තැනින්හරි 
පටන්ගතත එක 
්ලාකු ්දයක 

කියලයි

සමෘද්ධි නිලධාරි 
මහතතයා 

පැළ ටික දීලා 
කිවවා පලදාව 

ගත්තාත එයාට 
ඒ බව කියන්න 

කියලා
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ෙග�ණ ස�අ�තය අ�ට ��ඝ 

ස�අ�තය�. ෙමාකද අඟහ�වා� 

ෙවනක� �වා�ව� ��ණා. 

සාමා�ෙය� ෙසන�රා� ද�ෙවා 

ඇහැ�ණාම ���ද� ��යට 

මම එයාලව නාවනවා. නැ�ත� 

නාග�න �යනවා. ඒ ඇ�ණාම 

දවසම �� බල�න එපා, ෙ��� 

ගහ�න එපා, ෙපාත� �යව�න, 

ෙස�ලම ඉවරය� නෑ වෙ� ෙ�ව� 

තම� මෙ� කෙ�ම �ය�ෙ�. 

ඉ�� සමහර ෙවලාවට මං �යන  

ෙ�ව�වලට ඒ ම� වෙ� �� 

ඇ�ෙළනවා මම ද�නවා. 

ළම��ට �තර� ෙනෙව� 

දහ�ට� එෙහම ෙපා�ඩ� උ�ඡ 

�වෙර� කතා කරන දව� නැ�වම ෙනෙව�. 

ප�ෙ� මටම ��ණා �වා� දව�වල එයාලට 

�දහෙ� ඉ�න ෙනා�, එයාලව පාලනය 

කර�න යන එක ෙගාඩ� වැර�� �යලා. 

අ� ක��� කැම� නෑෙ� ක��හ� අ�ව 

අනව� ��යකට පාලනය කර�න එනවට. 

ඇ�තටම මං කැම�� නෑ. ඉ�� එෙහ� 

එෙ� මා� මෙ� ෙගදර අයට ෙපා� ෙපා� 

�ධානය� �ලා කර�ෙ� ඒකම ෙ�ද �යලා 

මට �ෙත�න ග�තා. ෙගදරක අ�මා ෙහා 

��ඳ �ය�ෙ� හ��ප� ෙකෙන� ෙනෙව�, 

ෙ� �ය�ෙ� හ�� කඳ�ර�� ෙනෙව�. 

ෙගදර �ය�ෙ� ස�ට, ෙසෙනහස, ආදෙ�, 

�දහස ��ණ තැන�. අ�මා තම� ඒ 

ෙ�ව�වලට පණ ෙපාව�ෙ�. එෙහ� ෙකනාම 

ඒවා පාලනය කර�� ෙගදර ඉ�න අයට ඒ 

ෙගදර අපාය� වෙ� දැෙනනවා. 

ඉ�� මං ෙ� ස�අ�තය එයාලට ඕන 

��යට ඉ�න ඉඩ ��නා. වැ�ස �සා එ�ෙ� 

ඇ���න ය�න ��ව�කම� ��ෙණ� නෑ. 

උෙ� නැ�ට� ද�ෙවා උෙ� කෑම කාලා මෙ� 

බල��ම� නැ�වම ��� ���� ෙවලා 

ෙවන ඇ�� ඇඳෙගන ආවා. ඊටප�ෙ� ෙ� 

අ�� පැ�ත ෙපරලෙගන ��ෙදනා ෙස�ල� 

කළා. දව� පහ�ම ඉ�ෙකාෙ� වැඩ එ�ක 

ඔ�� ෙව�ච ද�ෙවා ඒ ��යට ස��� 

එයාලෙ� ස�අ�තය ��නවා ද�නෙකාට 

මෙ� �තට� ඒක ෙලා� සැන�ම� �ණා. 

ද�ව�ව පාලනය ෙනාකර එයාලෙ� වයසට 

��� ��වාම හැමෙ�ටම ෙහාඳ උ�තර 

ලැෙබනවා �යලා දහ� මට හැමෙවෙ�ම 

�යනවා.

වැදග�ම 

ෙකාටසට 

එ�ෙ� මං දැ�. 

ස�අ�තෙ� දව� 

ෙදක ඉවරෙවලා 

ස�� අ� එ�යට 

ය� �යලා කතා 

�ණා. ඉ�� උෙ� 

වැඩ �ක කරලා 

මං �වලෙ� 

කාමෙ�ට ය�� ඒක 

ග�න ෙදය� නෑ. 

ප�ෙ� මං �වලා 

ෙද�නාට කතා 

කරලා එයාලට 

ආදෙර� ��වා 

“ෙ� ඔයාලාෙ� 
�� එක, ෙ� දව� 
ෙදෙ� අ�මා ඒක 
අ� ෙනාකර� 
�සා ඒෙ� හැ� 
බල�නෙකා. 

ෙස�ල� බ� හැමතැනම. පපා ෙ�වා ඔයාලට 
අර� ෙද�න ෙගාඩ� මහ�� ෙවනවෙ�. 
හැම�ම එයා ඔ�� ය�ෙ� ඒක�. ඔයාලා 
ද�නවද මමාට ඔයාලෙ� වයෙස� මමාෙගම 
�� එක� ��ෙ� නෑ. ෙගාඩ� ෙලා� �ණාම� 
මමාට �� එක� ලැ�ෙ�. ඒක මමා ල�සනට 
�යාග�තා. ඔයාලට �ං� කාෙ� ඉඳ� 
ඔයාලෙ� �� එක� �ෙයනවා, ෙපා� �ය�න 
ෙ�බ�� �ෙයනවා, ඇ�� ��න �ෙලාෙස� 
එක� �ෙයනවා, ඔයාලා ආස� ��ව ��ෙ� 
ඇඳ� පපා අර� ��නා. ඒ� ඔයාලා ෙ�වා 
ල�සනට �යාග�ෙ� නෑෙ�. ඔයාෙ� යා�ෙවා 
ආවම ෙ� �� එකට� එනවා. එතෙකාට ෙ�ක 
කැතට ��බාම ෙහාඳ නෑෙ�. මමාට ෙ�ක 
අ� කරලා ෙද�න ��ව�. ඒ� ඔයාලෙ� �� 

එක ඔයාලම අ� කරග�ෙතා� 
ඔයාලටම ආස �ෙත�” �යලා. 

ඊටප�ෙ� ෙද�නම අ� කර�න 

ග�තා. ඇඳව�� අ� කළා. 

ෙස�ල� බ�� අ� කළා. නතා� 

� කාමෙ� අ�ගා�� ෙහාඳට 

අ�ගාන ��ය මං ඒ �වාෙව�ම 

�යලා ��නා. ඔ��යා � ෙර� 

කෑ�ල� ෙතමාෙගන ඇ�� 

ෙපාෙළාව �හලා දැ�ෙ� මං 

�යලා� ෙනෙව�, එයාම �තලා. 

ප�ෙස මං එයාලට ��� කළා, 

හ�ම ල�සන�, මං අ� කරනවට 

වඩා ල�සනට අ� කරලා �යලා. 

අ� එ�යට ��� ෙගදර ආවා. නතා� � 

ෙක��ම �ෙ� එයාලෙ� කාමෙ�ට. ඇෙ� 

ඉඳෙගන, “අ� ඈ� ෙසා හැ� ම� �� ඉ� 
ෙසා ���” �යලා හ�ම ස�ෙට� ��වා. 

තම�ෙ� වැඩ� තම�ම කරග�තම �තට 

දැෙනන ඒ ���� ස�ට මං නතා� �ෙ� 

�ෙණ� දැ�කා. ඒ ස�ට ආප� එයාලෙ� 

කාමෙ� හැ�ෙව�� අ� කරග�න එයාලව 

උන�� කරවා� �යලා� මට ��ණා. 

අ��� 9�, අ��� 8� මෙ� �ලා 

ෙද�නට. තාම එයාලා ෙපා��. ඒ� ��ෙවල, 

����කම ඇ�ෙ� �ෙ� ස�ට වැ�ෙව�න 

ෙ�� ලැෙබනවා �යලා, බල��ම�� 

පාලනය�� ෙතාරව ආදෙර� �යලා ෙද�න 

මට ��ව� �ණා. සැෙර� �වාන� ඒක 

එයාලා කර�ෙ� ඕනෑවට එපාවට. එතෙකාට 

නතා� �ට අර දැ�ණ ස�ට ෙනාදැෙන�න 

��ණා. ආදෙර� සරලම ��යට ෙ��� 

කළාම කතාව� �යනවා වෙ� අහ� ඉඳලා 

එයාලා ඒක ෙ���ග�තා.

ද�ව�ව අනව� ��යට පාලනය කර�න 

යන එෙක� එයාලට අ�ව එපා ෙවනවා. 

වැර� ෙ�කට  ෙයා�ෙවනවාන� ඒවා පාලනය 

කර�න ඕෙ�. ඒ� මං �ය�ෙ� ඒවා 

ෙනෙව� එයාලෙ� �වා� ෙවලාව �දහ�� 

��න එක පාලනය කෙළා�, ඒ ෙවලාවට� 

අ�ට ඕන ෙ�ම ඒ අයෙග� කරවග�න 

�ෙයා� එයාලට අ�ව එපා ෙවනවා. 

ඒ �සා මෙ� මතය න� ෙලාෙකට ෙ��න 

ෙහාඳ අ�මා ෙකෙන� තා�තා ෙකෙන� 

ෙව�න ෙනෙව� උ�සාහ කර�න ඕන. මට 

ඉ�ෙ� ෙහාඳම අ�මා, ෙහාඳම තා�තා 

�යලා ද�ව�ට දැෙනන ��යට� අ� 

�ව�ෙව�න ඕෙ�. ඒකට අෙ� පැ�ෙත� 

හ�ග�න �ෙය�ෙ� ඉව�ම, ෙ���ය - 

උ�ද�ඡකම පාලනය කරගැ�ම වෙ� ෙපා� 

ෙ�ව� �ක� �තර�. අ�� එක ද�ව� 

අ�ට ඕන ��යට හැඩගැෙහ�න ඕන� �යන 

ආක�ප ඔ�ෙව� අ�� කරෙගන ද�වෙ� 

ම�ටෙම� �ත�න ��ව� න� එයාලෙ� 

ළමා කාලෙ� මතක අතරට අ��දර ෙ�ව� 

එක�ෙවන එක ෙගාඩ� අ�ෙව�.  

ඇ�තටම ද�ෙවා �තර� ෙනෙව�... 

සැ�යා, ��ඳ, සෙහාදර සෙහාද�ය�, 

යා�ව� ෙ� කාවව� පාලනය කර�න 

ය�ෙ� නැ�ව ඉ�න ��ව� න� ෙහාඳ�. 

ඒෙක� ඔයාව තව ෙකෙන�ට අ�ය 

��ගලෙය� බවට 

ප�ෙවන එක නතර 

ෙව�. ඕනෑම ෙදය� 

ඕනම ෙකෙන�ට ෙවන� 

��වට වඩා ආදෙර� 

�යලා බල�න. ෙගදර 

�ණ�, වැඩ කරන තැන 

�ණ� එෙහම කර�� 

ඔයාට ෙලා� ෙවනස� 

දැෙන�න ග��. 

බලපෑමට යට�ෙවලා, 

අකමැ�ෙත� කරන 

ෙ�ව�වල� ආදෙර� 

කරන ෙ�ව�වල� ෙලා� 

ෙවනස� �ෙයනවා �යන 

එක ඔයාටම දැෙන�න 

පට�ග��. ඒ වෙ�ම 

ඔයා තව� ෙකෙන�ෙ� 

�ෙ� මතක ��න 

ආදර�ය ෙකෙන� බවට 

ප�ෙ��. 

හ�� මනෙ��ද්ර

ෙගදර �න ස�දවලට
ආදෙර� �ක� ව�දග�න

ෙලාෙකට ෙ��න ෙහාඳ 
අ�මා ෙකෙන� තා�තා 

ෙකෙන� ෙව�න ෙනෙව� 
උ�සාහ කර�න ඕන. මට 

ඉ�ෙ� ෙහාඳම අ�මා, 
ෙහාඳම තා�තා �යලා 

ද�ව�ට දැෙනන ��යට� 
අ� �ව�ෙව�න ඕෙ�. ඒකට 

අෙ� පැ�ෙත� හ�ග�න 
�ෙය�ෙ� ඉව�ම, ෙ���ය-

උ�ද�ඡකම පාලනය 
කරගැ�ම වෙ� ෙපා� ෙ�ව� 

�ක� �තර�

��ග�ක ස�බ�ධතා ග�ත�, රාජකා� ම�ටෙ� සබඳතා 
ග�ත� ෙබාෙහා�ට අ� ���� ���ෙ� අගය ��මට ෙහා 

ප්රශංසා ��මට වඩා  ෙචාදනා ��මට�. එෙ�� නැ�න� මැ��� 
නැ�මට�. එම සබඳතා �සා ස�� ෙව�නට කාරණා �යය� 

ඇත�, ප�තැෙව�නට ඇ� එ� කාරණාව� ෙහා �� කරෙගන 
අ� කර�ෙ� �ය�ල අ�� කරගැ�ම�.සැ�යා දහ� සහ ද�ෙවා 
�ෙදනා සමඟ ජපානෙ� �ව�වන හ�� මනෙ��ද්ර ඇෙ� ��ත 

අ�දැ�� ඇ��� අ�ට �යාෙද�ෙ� �ෙ�ෂෙය�ම ‘ප�ල’ නමැ� 
ස�බ�ධතාවයට ��ක�වය �ම සහ එය �කගැ�ෙ� ඇ� 

වැදග�කම�. එෙම�ම ඕනෑම ෙහාඳ ෙහා නරක ���මකටම ප� 
ස�ට �ය හැ� කාරණා පමණ� ��තයට එ� කරගැ�ෙම�, බලා 
��ය� ප�� ��තය ස��� �� ඉ�� යන අ�� ඇය �ය�ෙ� 

ස��� ��තය දරණ ඇෙ� �වන අ�දැ�� ස��ය ��කරෙගනය.
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ප��ය ඔ�ෙතාබ� 
පළවැ�� ෙලාක ළමා 
�නය දවෙ�  ළම��ව 
ස�� කර�න හ� 
හ�යට �ං� �ය� 
��ව� වෙ�ම 
�ං� �ය �යා 
නට� ��ව�� 
අ� දැ�කා. එක 
දවසකට හ� 
��ව� තම�ෙ� 
�� ද�ව� එ�ක 
එක� ෙවලා ස�ප්ර��ක 
රටාවට අ�ෙයාග කරලා 
එෙහම �ෙනාද�� එක 
ෙබාෙහාම �බවා� ෙදය� ��යට� 
අ�ටන� ෙප�ෙ�. අම�� �ෙලාචනා 
�ෙ��ංහ �ය�ෙන� එ� ඒ ��යට හ� 
ල�සනට �ං� �ය� ��ව�ය�. ���වැල 
සංඝ��තා බා�කා ��ාලෙ� ෙලාක ළමා 
�න සැම�ම දවෙ� ද�ව� ��වරාෙගන 
ඇය කළ ගායනය සමාජ මා�ෙ� ජන�ය 
�ම� එ�ක, ෙ� �� �ච� ගැන� හැෙමාම 
කතාෙව�න පට�ග�තා. ෙකාෙහාම න�� 
��ව� ගැන �� රෙ�ම �� ක� කතා 
මැෙව�� �ෙයන ෙවලාවක තම� අ� ඒ 
අම�� �ච�ෙ� �ෙව� ‘ධර�’ කවරය 
සරස�න ��ෙ�.

“මෙ� ගම ���වැල. ෙගව�වලට 

ළඟ ��� පාස� �ෙ� ���වැල 

සංඝ��තා බා�කා ��ාලයට. ළමා 

�නයට දව� �පයකට ක�� පාසෙ� 

සහකාර ��හ�ප� ��ර � ගා�� 

ස� අෙ� නං� අෙ� ප��ඩය� 

එවලා ��ණා, පාසෙ� ළමා �න 

වැඩසටහන� සං�ධානය කරලා 

�ෙයනවා, �ං� �ය�න අ�කට� 

එ�න �ය�නය �යලා. ඉ�� 

��හ�ප���ය වන ඉ�� 

සමරෙකා� ��ෙ� ආ��වාදය� 

ඇ�ව පාසෙ� ආ� ��ාව� 

��යට මං එ� ඒ ද�ෙවා 

ඉ�සරහා ‘රස ��� කතා’ 

�යන �ං�ව ��වා.”

අම�� �යන ��යට එ� ඇය 

ෙලාක ළමා �නය � ගායනා කර� 

�තෙ� ��ෙයාව ���ෙපාතට 

එක� කරලා ��ෙ� එ�චර 

�ර�ග �තලා ෙනෙව�. ඒ� ෙ� 

ෙවනෙකාට ඒ ��ෙයාව ල�ෂ 

ගණන� ෙදනා නරඹලා හමාර�. 

“ඇ�තටම ඒ ��ෙයා එක සමාජ 
මා�වල ෙගාඩා� ජන�ය �ණා. 
ෙගාඩා� අය ��ෙ� මං පාස� 
��ව�ය� �යලා. හැබැ� මං 
ෙපරපාස� ��ව�ය�. එ� 
සමහ� මාව අගය කළා. ඔය අතෙ� 
�ෙ�චනය කර� ��ස�� ��යා. 
හැබැ� වාසනාව �ය�ෙ� ඒ හරහා මට 
ආදරය කරන ෙලා� ��ස� හැ�නා.”

අම�� �යන ��යට �ං� කාෙ� 

ඉඳ�ම ඇයට ��ෙ� ෙපරපාස� 

��ව�ය� ෙවන �නය�. ඒ �නයට 

ඇය ෙකා�චර ආස කළාද ��ෙවා� 

ඇය ��ව��ාල උපා�ය� 

පවා අෙ� �යාෙගන� 

ෙපරපාස� ��ව�ය� 

��යට අදට� කට�� 

කර�ෙ�.

“මෙ� අ�මා 

‘ප���’ �යලා 

ෙපරපාසල� 

කර�ෙ�. 

එයා ඒ කාෙ� 

මාව බෙ� 

�යාෙගන� 

ෙපරපාසෙ� 

උග�වලා �ෙයනවා. 

ඉ�� මං �ං� කාෙ� 

ඉඳ�ම දැ�ෙ� අ�මා �ං� 

ද�ෙවා� එ�ක ඉ�න 

හැ�. ඒ �සා මට� අ�මා 

වෙ� ෙව�න ��ණා. මං 

උස� ෙපළ කෙ� කලා �ෂය 

ධාරාෙව�. ෙහාඳ ප්ර�ඵලය� 

එ�ක � ජයව�ධන�ර 

��ව��ාලයට ය�න 

ලැ�ණා. ෙ� ෙවනෙකාට 

මං සමාජ ��ාව ��බඳ 

උපා�ධා��ය�. ඒ� අ�ම� 

එ�ක ෙපරපාස� ��ව�ය� ��යට 

වැඩ කරනවා.”

��ව�ය� ෙව�න �න ද�න 

ත��යකට උපා�ය� ග�න බැ� 

�ෙණා� රජෙ� පාසැලක ��ව�ය� 

ෙවනවා �යන එක �නය� �තර�ම 

ෙවනවා. හැබැ� ෙ� �සාපාෙමා� 

�නය අතහැරග�න බැ� ඇතැෙම� 

ප�කා�නව ෙපර පාසැ� ��ව�� 

��යට� ෙ�වයට බැෙඳනවා. න�� 

අම�� තවම� මවෙ� ෙපරපාසෙ� 

උග�ව�ෙ� උපා�ය�� අෙ� 

�යාෙගන. අෙප� ඇයට ලැ�� ඊළඟ 

ප්ර�නය �ෙ� ඒක.

“සමහ� අහනවා ඇ� ඔයා උපා�ය� 
�යාෙගන ෙමා��ෙසා�යක උග�ව�ෙ� 
�යලා. ඇ�තටම ඒ හැෙමාටම �ය�න 
�ෙය�ෙ� මං ෙ�ක ෙගාඩා� ස��� 
කරන ෙදය� �යලා තම�. අ�ක මං 
�තනවා ෙපරපාස� ��ව�යකට� 
ය��� අ�ාපන ම�ටම� �ෙය�න 
ඕන �යලා. ෙමාකද හැම ද�ෙව�ෙ�ම 
�� ශ��ම� කර�ෙ� ෙපරපාස� 
��වරෙය�ෙ�.”

අම��ෙ� කතාව හ�. ෙමාකද 

තම�ෙ� �න ඉ��ෙ� අෙන� 

හැමෙ�ම �ං�යට ද�න �����ට 

�ව�ෙව�න හ� ෙ���. ඒ� 

උපා�ය� අෙ� �යාෙගන ෙපරපාස� 

��ව�ය� ��යට කට�� ��ම  

ගැන අ�මා තා�තාෙග අකමැ�ත� 

නැ�ද �යල� අ� ඇයෙග� ඇ�වා.

“මෙ� අ�මා තා�තා එ� ඉඳ�ම 

මට කැම� ෙදය� කර�න ඉඩ 

��නා. ෙමාකද එයාලා ද�නවා මං 

�දහස අ�� ��යට පා��� කරන 

ෙකෙන� ෙනෙව� �යලා. ඉ�� 

එයාලා මාව හැම�ම ��වාස කළා. ඒ 

�සා මං ෙපරපාස� ��ව�ය� �ම 

ගැන� එයාලට ප්ර�නය� නෑ.”

ෙලාක ළමා �නය දවෙ� �ං� 

�ය� ��ව�ය�ට ෙකෙ�ෙවත� 

හ� හ�යට නට� ��ව�ය�ට 

න� ෙ� ෙවනෙකාට� ප්ර�න 

ඇ�ෙවලා. සමහ�න� �ය�ෙ� 

��ව� එ� ඒ ��යට හැ��ම 

�සා �� වෘ��ෙ� ෙගෟරව�ය 

බවට ක� පැ�ලම� එක��ණා 

�යල�..

උපා�ය� 
අෙ� �යාෙගන� 

ෙපරපාස� 
��ව�ය� �ෙ� 

ඇ� �යලා සමහ� 
මෙග� අහනවා

අඬන ළම� නළවග�න මම
සා�ය ��� ��� ගහල� �ෙයනවා

ළමා �නය � ‘රස ��� කතා’ හැඩට �� අම�� �ෙලාචනා �ෙ��ංහ
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“පාසල� �ණාම අ�ාපන 

කට�� වෙ�ම බා�ර 

�යාකාරක� එෙහම� 

සමබරව කරෙගන 

 ය�න ඕන. ෙකා�� 

�සා ලංකාව 

�රාම පාස�වල 

��ව� සහ ළම� 

සෑෙහන කාලය� 

ෙගව�වලට 

ෙකා�ෙවල� ��ෙ�. 

මං �ත�ෙ� අ��� 

ෙදක �න��ම ෙලාක 

ළමා �නය�ව� අ� සමරලා 

��ෙ� නෑ. ඉ�� කාෙල�� එෙහම 

අව�ථාව� ලැ�� ෙමාෙහාෙ� එයාලා 

�ං�ව� �යලා, ෙපා�ඩ� නටලා 

ස�� �ණා �යන එෙ� වැ��ද� 

මටන� ෙ��ෙ� නෑ.”

ඊළඟට අම�� අ�� එ�ක ��ෙ� 

හ� අ�� කතාව�. ඒ ඇය ෙපරපාස� 

ද�ෙවා එ�ක ෙගවන ��ෙ� ගැන.

“ෙපරපාස� ��ව�ය� ��යට මම 
න� ��ෙ� ඉඳෙගනම උග�ව�ෙ� නෑ. 
ළම��ෙ� අවධානය ග�න උග�වන 
අතෙ� මම� නටන ෙවලාව� �ෙයනවා. 
නට නට තම� ක�, �ං� එෙහම �යලා 
ෙද�ෙ�. සමහර ෙවලාවට සා�ය ��� 
��� එෙහම� ගහනවා. එෙහම� 
ෙවලාවට අඬන ළම��ෙ� ඇ��ල 
නතර කර�න� ��� ගහ�න, අඬ�න 
එෙහම ෙවනවා. එයාලා ඒකට ආස�. 
එක දවස� සා�ය ඇඳෙගන �ගට �ගට 
��� ගහ�න ��� සා�ය පැට�ලා 

ළම��ෙ� ඇඟව� උඩට 
වැ�ණා.”

ඒ කතාව අහ� අපට 

වෙ�ම අම��ට� 

�නා. හැබැ� 

ඇයෙ� ඒ ඉනාව� 

වෙ� �නාව 

දැ�කම තව�  

ප්ර�නය� ඇයෙග� 

ෙනාඅසා බැ��ණා. ඒ 

තම� ආදෙ� ගැන.

“අ�මෙ� තා�තෙ� 

ආදෙ� මට ඕනවට� වඩා 

ලැෙබනවා. ඒ වෙ�ම ෙපරපාසෙ� 

ද�ව�ෙ� ආදෙ� මට මහෙමර� 

වෙ�. ඒ ද�ව�ෙ� අ�මල� 

මට ෙගාඩා� ආදෙර�. 

හැබැ� ෙප�ව�ය� 

ෙව�නන� තාම 

�තලා නෑ. 

ඒවට තව ක� 

�ෙයනවා.”

ෙ� �නවල 

සමාජ 

මා�වල 

ඇයට ලැෙබන 

ප්ර�චාර එ�ක 

ආදෙර�න� 

ඇයට අ�පා�ව� 

නැ� බව පැහැ���. 

ඒ �ස� ‘ධර�’ අ�� ‘�ං� 

�යන �ච�’ ෙහායාෙගන ඇයව 

බල�න ආෙ�. ඒ වෙ�ම අෙ� 

පැ��ම ඇයට� ෙලා� ස�ට� �ණා 

�යලා අ�ට ෙ��ෙ� ඇෙ� ස�� 

ක�� දැ�කම. ෙමාකද ඇය හැම�ම 

�යව� ‘ධර�’ �ව�පෙ� �� 

කවරෙ� ඇෙ� ඡායා�පය� පළ�ම 

තවම� �නය� වෙ� �යල� අම�� 

අ�� එ�ක ��ෙ�. ඉ�� �ං� �යන 

ෙමා��ෙසා� �ච�ෙ� අනාගතය� 

ඇෙ� �ං� වෙ�ම ල�සන ෙව�න 

�යලා �තලා අ� ඇයට ස���නා. 

හැබැ� ඇය අෙප� තව� �ං� 

ෙවලාව� ඉ�ලෙගන ‘ධර�’ ගැන� 

ෙම�න ෙමෙහම කතාව� ��වා.

“මං ද�න ��යට ‘ධර�’ �ය�ෙ� 
ඕනෑම වයසක ගැහැ�යකට ��ෙ� 
��ෙය� ජයෙගන, 
ශ��ම�ව ඉ�න 
හැ� �යලා ෙදන 

ප�තරය�. 
මම� හැම�ම 

බලනවා. ඒ 
වෙ�ම අෙ� 
ෙපරපාසෙ� 
ද�ව�ෙ� 
අ�මලා 
‘ධර�’ 
�යවන අය. 
ඒ අය උෙ�ට 

ෙපරපාසලට 
ද�ෙවා �ලා 

ෙපරපාසල ඇෙරනක�ම 
‘ධර�’ �යවන එක තම� 

කර�ෙ�.”
�ව� එ�.ෙසන�ර�න

ඡායා�ප - �ෂා� කා�යවස�

ඒ 
��ෙයා එක 

ෙ���� එකට 
දැ�ෙ� ෙමෙහම 

ෙව� �යලා �තලා 
ෙනෙව�

“මං 
ද�න ��යට 

‘ධර�’ �ය�ෙ� ඕනෑම 
වයසක ගැහැ�යකට ��ෙ� 

��ෙය� ජයෙගන, ශ��ම�ව 
ඉ�න හැ� �යලා ෙදන 

ප�තරය�. මම� හැම�ම 
බලනවා. ඒ වෙ�ම අෙ� 
ෙපරපාසෙ� ද�ව�ෙ� 

අ�මලා ‘ධර�’ 
�යවන අය.

විශේෂ ඇනවුම් සඳහා විමසනන 076 2568348

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

වෙවෙඳ  ව�ොවේ

මාසික අධ්ාෙනික 
ප්වතෙත පෙළකම

ලියාපදිංචි ශපරපාසල් සඳහා 
විශේෂ වට්ටම්

අකුරු කරනන්ට 
අලුතිනම 
පාසල්ට පිය නැගූ 

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

�ල �. 

120/-

1
වසර�රණ

 ore keK jvk

w¨;skau mdi,g 

msh ke.+ 

¥ mq;=kag

úIh 

ks¾foaYdkql+,j 

ilid we;

2022 Tlaf;dan¾   1 l
dKavh fojk l,dmh

mska;+r 

fmd;la  

fkdñf,a

�ල �. 

120/-

 ore keK jvk

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

වසර

mska;+r 

fmd;la  

fkdñf,a

අමතර 

දැ�ම� සමග 

පාසෙ� පාඩ�

ආසාෙව� 

ඉෙගන 

ග�න

 ore keK jvk

�රණෙපර පාසල

�ල �. 

120/-

msk
a;+r 

fmd
;la  

fk
dñf

,a

2022 Tlaf;dan¾   1 l
dKavh fojk l,dmh

we;s ;rï mdg lrkak

lmkak" w,jkak" 

fi,a,ï lrkak" .hkak"

fidhkak" úuikak"  

ks¾udK lrkak" 

ud¾f.damfoaY iys;hs

අතශපාත 
තබන 
ශපර පාසල් 
ශපාඩිතතන්ට පිංචි දූලා පතාල්ට

3කිරණවසර
2022 ඔක්ත

ෝබර්1
කාණ්ඩ

යඅට
වැනික

ලාපය


ශිෂ්යත
වමාසි

කපුවත
පත

මිලරු
.

120/-

තෑගි
්ේෙ

ෙ

ප්ර්ේලික
ා

තෑගිතෑගිතෑගි
්්්ෙෙෙෙෙ

ේලිකාේලිකාේලිකාේලිකාේලිකා

ඔක්තෝබර් පළමුවැනිදා

්�ෝක ළමාදිනයයි

ලසසෙ
පින්තූර



්කාළය
ක

ශිෂ්යත
වයටපු

රුදු්ව
න්ෙ

ප්රශෙප
තතර්

ෙකක

ෙැන්අ
හන්ෙ

කවියක

පරිසර


ක්රියාකා
රකම්

         
 

2022  ඔක්තෝබර්  1 කාණ්ඩය අටවැනි කලාපය   
ශිෂ්යතව මාසික පුවතපත  

ශිෂ්යතවයට

්පරහුරු 

ප්රශ්න පතතර

මිල රු. 

120/-

්ේ දැන් 

අහන්්න 

ළමා කවියක
4කිරණවසර

ළමා කවියක

ම�ොනවද 

ළ�ම�ෝ කරනමන 

ඉක�නට ලැහැස්ති 

මවනවමකෝ...

ඔ�ම�ොලලනමගේ දවසමන අද 

හැබැයි තර�වලින 

පරොද මවලො එමහ� 

එනවමකෝ...

හෑ...

ගි� අවුරුදමද 

අමේ අම�ො ඔ� විදිහට� 

�ට කිවවමන...

සිිංහල ගණිතය 

පරිසරය  ඉිංග්රිසි 

්දමළ පා්ඩේ

පින්තූර පිටු

පුිංචි අ්ේ 

චිත්ර - රච්නා

පරොද මවලො එමහ�

එනවමකෝ...

ගි� අවුරුද

අමේ අම�ො

�ට කිව

කිරණකිරණකිරණ
වැඩිහිටි

දින�ත් අදමන...

පින්තූර පිටු

පුිං
චිත්ර - රච
චිත්ර - රච
චිත්ර - රච5

වසරකිරණ
2022  ඔක්තෝබර් 1 කාණ්ඩය අටවැනි කලාපය   

ශිෂ්යතව මාසික පුවතපත  

සැව�ොම එක්වී

 සුරකිමු ළමො ව�ො�

ශිෂ්යතවයට 

ඉලකක 
ප්රශ්න පතතර 

හතරක......

සිිංහල - ගණිතය 

පරිසරය ්ෙමළ 

ඉිංග්රීසි පා්ඩම් 

ඇතුළු  වි්ශෂාිංග 

රැසක සමඟින්

තෑගි
ලැ්බ්න 

ප්ර්ේලිකාවක....

ක්නට 
ඇ්හ්න 

කවි ගී

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

ශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතශිෂ්යතවවවවවවවවවවවවවවයට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට යට 

ඉලකඉලකඉලකඉලකකකකක
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

්බ්න්බ්න
ේලිකාවේලිකාවේලිකාවේලිකාවේලිකාවේලිකාවකකක....................

ට ට 
්හ්න්හ්න්හ්න්හ්න්හ්න්හ්න

කවි ගීකවි ගී

මිල රු. 

120/-

ඔක්වතෝබර් පළමු�ැනිදා 

ව�ෝක ළමො දිනයයි

ශිෂ්යතවය 
ශලශහසිශයන 

ජයගනන

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

�ො�ො�ොවවේේේේ
රපාසල් සඳහා රපාසල් සඳහා 

අකුරු කරනඅකුරු කරනඅකුරු කරන
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



18 2022 ඔ�ෙතාබ� 26 වන බ��

�න��ථාපනය සඳහා ෙයා�කර �� 

�ට� එ�.�.�.ඊ. සාමා�ක සාමා�කාව� 

160� පමණ ��ව��ාල අ�ාපනය 

සඳහා ෙයා�කළ අ�� �ෙ��ය� මං�ල 

�ණ�ංහ මහතා ��� ඉ�� ස�ෙ�� 

��තර කරන ල�.

“��ව��ාල අ�ාපනය සඳහා ෙයා�කළ 
��ස අතර �ෙ�ෂ අවධානයට ෙයා�වණ 
ත��ය� එෙහම ��යද?”

ය�ෙව� �ණ�ංහ මහතාෙග� �මසා 

��ෙය�.

“අෙපා� �පෙදෙන�ම ��යා.

එෙහම �ට� එ�ෙකෙන� තම� 

‘�ව�කා’ �ය�ෙ�” යැ� පවස�� 

�ව�කා න�� �න��ථාපනය සඳහා 

පැ�� ත��ය ��බඳ ෙහෙතම ��තර 

කෙ�ය.

“��ව��ාලයට �ය අ�� ළම��ට වඩා 
ෙ� ළමයා �ෙ�ෂ�. ෙමාකද අ�� අය අ� 
ළඟ ඉඳලා ��ව��ාලයට ය�� ෙ� ළමයා 
��ව��ාලෙ� අ�ාපනය ලබ�� ඉ�� 
තම� ත්ර�ත �ම�ෂණ ඒකකෙ� �ලධා��ෙ� 
අ�අඩං�වට ප�ෙව�ෙ�. ෙ� අ�අඩං�වට 
ගැ�ම වැර�� �යලා ෙහළා දැකලා 
��ව��ාල �� සංග� �පය� උ�ෙඝාෂණ 
කළා. ඒවා මා� ම�� ප්රචාරය කළා. ඔය අතර 
කර� �ම�ෂණව�� ප�ව තම� අ�කරණ 
�ෙයාගය�� අ���දක �න��ථාපන 
කාලය� සඳහා අ� ළඟට ආෙ�.”

�න��ථාපනය �� ෙස� ත��ය� 

ෙම� ෙනාව �ව�කාෙ� එ�.�.�.ඊ. 

සබඳතාවය ඇ�� ��ෙ� උපත� සමඟ 

��� �ෙ��මය. �ව�කාෙ� 

ප�ං�ය � ��ෙ� එ�.

�.�.ඊ.සං�ධානෙ� 

බලෙකා�ව� බවට ප�ව 

�� �ල�� ������� 

ප්රෙ�ශය�. ෙකා� ඔ��ෙ� 

අ�ආර�ෂක කලාපය� ෙලස 

න� කර �� එම ප්රෙ�ශෙ� 

ෙකා� නායක ප්රභාකර�ෙ� 

ප�ල ෙම�ම ��� ෙකා� 

නායක හා ෙස� �ය�ම 

නායකය� ප�ං�ව ��යහ. 

ප්රභාකර�ෙ� ��ඳ ම�ව�� 

� අතර චා�� ඇ�ත� හා 

බාලච�ද්ර� ෙලස ��� 

ෙදෙදෙන� හා එ� �ය�යක 

��යාය. එම �ය�යෙ� 

නමද ‘�ව�කා’ ය. �න��ථාපනය සඳහා 

පැ�� �ව�කාෙ� ප�ෙ� ��� එ�.�.�.ඊ.ය 

සමඟ සබඳතා පැවැ��ෙ�ය. එෙම�ම 

ෙකා� නායක ප්රභාකර�ට දැ� භ��ය� 

ෙම�ම ෙගෟරවය�ද 

දැ��හ. ඒ �සා ඒ 

වන�ට �ඩා දැ�ය�ව 

�� ප්රභාකර�ෙ� 

�ය�යෙ� නම � 

�ව�කා යන නම තම 

�ය�යට තැ�මට අෙ� 

කතානා�කා �ව�කාෙ� 

ම��ය� කට�� කළහ.

�ව�කා ��බඳව 

�ය කතාව ආර�භ කළ 

�ණ�ංහ මහතා.

“ෙ� �ව�කා පාස� 

කාලෙ�� අ�ාපනයට 

වෙ�ම �ඩාවට� 

ෙගාඩ� ද�ෂතා 

ෙප�නලා ��ණා. 

පළා� �ඩා ජයග්රහණ පවා අරෙගන ��ණා. 

ෙමයා උස� ෙපළ �යන කාලෙ� තම� එ�.

�.�.ඊ. එක අ�වා�යය �ද ෙ�වය ��ය 

ෙගනැ�ලා �ෙය�ෙ�. න�� �ව�කාෙ� 

ප�ල හා එ�.�.�.ඊ. ඉහළ නායකය� සමඟ 

��ණ සබඳතා �සා බෙල� පැහැරෙගන යාම 

ෙහා ෙවන� ��හැර ෙ� ප�ලට කරලා නැහැ. 

න�� අ�� ප��වල ළම�� බෙල� ��ධයට 

බඳවාග��� ෙමයාලෙ� ප�ල �තර� 

ෙ��ලා ඉ�න එක අ�� අයෙ� �ෙ�චනයට 

ල�ෙවලා �ෙයනවා. ඒ �සා �ව�කාෙ� 

මාමා ෙකෙන� මැ�හ� ෙවලා �ව�කාව එ�.

�.�.ඊ. සං�ධානයට බඳවාෙගන ��ණා. ෙ� 

මාමා එ�.�.�.ඊ. එෙ� ප්රබල සාමා�කෙය�. 

ඒ වෙ�ම වැඩ කරලා ��ෙණ ෙකා� ඔ�� 

අංශෙ� නායක ෙපා�� 

අ�මා� ළඟ, එයාෙ� 

ෙදවැ�යා ��යට.”

ෙපා�� අ�මා�, ප්රභාකර� 

හැ�ණ�ට ඊළඟට �� 

ප්රධානම නායකයා � 

අතර ඔ�ෙ� ‘ෙටා�’ 

ඔ�� ෙ�වය ��� � 

ලංකාෙ� ජනා�ප�ව�, 

ඇම�ව�, හ�� නායකය� 

ඇ�� �සකෙ� ��ත 

උ�රාගැ�මට කට�� 

කර ���. ප��ය �ද සමෙ�� රජෙ� 

ප්රබලය� සමඟ සබඳතා �� හ�� 

සාමා�කය� තම�ට �� සබඳතා 

ප්රෙයාජනයට ග��� ��ධයට �ෙ� නැත. 

ඔ�� තම �ලතල �ක ග��� ��ධය� 

ෙනාමැ� ප්රෙ�ශවල 

�ය රාජකා�ය 

කරෙගන �ෙයාය. 

එවැ�ම ���ම� 

�ව�කා එ�.�.�.ඊ.යට 

එ��ෙම� ප�ව 

���ය. ඇෙ� මාමාට 

එ�.�.�.ඊ.ය �ළ �� 

බලය ප්රෙයාජනයට 

ග��� �ව�කාව මාමා 

රාජකා� කළ ෙකා� 

ඔ�� අංශයට එ�කර 

ගැ��. අන��ව 

ඇයට පැව�ණ 

රාජකා�ය �ෙ� 

�ංහල, ඉං�� හා ෙදමළ 

�ව�ප�වල පළවන 

එ�.�.�,ඊ.යට අ�ළ �� 

කපා ෙව�කර ෙවනම ෙපාතක අලවා සක� 

��ම�. ඒ වන�ට �ංහල �ව�ප� එ�.

�.�.ඊ. පාලන ප්රෙ�ශෙ� අෙල� ෙනා�ණද 

�මන ෙහා ක්රමයකට �ංහල �ව�ප� 

ලබාෙගන ���.

“�ව�කා �න��ථාපන �ලධා�� එ�ක 
ෙගාඩ� �තව�ව කට�� කළා. ඒකට ෙ��ව 
ඒ ෙව�� එයා �ංහල අය ආශ්රය කරලා ඉඳල� 
ආෙ�. ඒ �සා එයා ගැන හැම ෙතාර�ර�ම 
අ� අහ�න ක�� එයා �වා.” යැ�ද පැව� 

�ෙ��ය� �ණ�ංහ මහතා,

“�ව�කා ෙකා� සං�ධානෙ� වැඩ කර�� 

ඉ�� තම� උස� ෙපළ ප්ර�ඵල ඇ�� 

�ෙය�ෙන. ඒ ප්ර�ඵල අ�ව එයා �භාගය 

සම�. ෙමයාට ��ව��ාල ප්රෙ�ශය 

සඳහා ඉ��� කර�න අව� පහ�ක� 

එ�.�.�.ඊ. එෙක� සපයලා �ෙයනවා. ඒ 

අ�ව ෙ�රාෙද�ය ��ව��ාලයට ෙ��ලා 

�ෙයනවා. ෙ�රාෙද�ය ��ව��ාලයට 

ඇ�ළ� ෙව�න �න ලැ�ලා �ෙය�ෙ� 

2008 අග කාලෙ��.”

එකල ෙකා� පාලන ප්රෙ�ශෙ� ප�ං� 

��ගලය� එම ප්රෙ�ශෙ� �ට රජෙ� පාලන 

ප්රෙ�ශ ෙවත ඇ�� �ම එ�.�.�.ඊ.ය 

��� තහන� කර ���. � ෙ�ෂෙය� 

ත�ණ ��සට එම ��ය ත��ම බලපා 

���. අ�ව� කට��ත� සඳහා 

රජෙ� පාලන ප්රෙ�ශ ෙවත ය�ෙ�න� 

රජෙ� පාලන ප්රෙ�ශයට ෙගා� තම කා�ය 

කරගැ�ෙම� ප�ව ආප� පැ�ෙණන බවට 

��ස� ඇප �ය ��ය. �ය ��ස නැවත 

ෙනාපැ��ෙ�න� ඇපක�ව� ෙකා� 

අ�අඩං�වට ප�ෙ�. එෙ�� නැ�න� තම 

ෙ�පළ �ය�ල එ�.�.�.ඊ.ය ෙවත පවරා 

ෙකා� පාලන ප්රෙ�ශෙය� 

ඉව� �ය ��ය.

“�ව�කාට ෙකා� 
පාලන ප්රෙ�ශෙය� එ�යට 
එ�න ��ම බාධාව� 
��ලා නැහැ. එයා 
අවසාන �මාෙ� එ�.
�.�.ඊ. �රෙපාළට එ�� 
එයාට �ටෙව�න අව� 
��කාශන වා�තාව ෙකා� 
��� අංශෙය� එවලා 
��ලා. එතැන� ෙහාඳ 
��ගැ�ම� එ�ක තම� 
ඇ�� �ෙය�ෙ�.

‘නං� ඔයා මහ�වරට �යාම අපට ෙහාඳට 

උද� කර�න ඕන’ වෙ� ෙ�ව� එතැන ඉඳ� 

��� අංශ සාමා�කෙයා �යලා.

��ව��ාලයට ඇ�� �ක දවස� ය�� 

එ�.�.�.ඊ. එක� පරාජයට ප�ෙව�� 

��ෙ�. ඒ �සා සබඳතා �ඳ වැ�ලා, එතැ�� 

ප�ෙ� ෙ� ළමයා තම�ෙ� පා�ෙ� අ�ාපන 

කට�� කරෙගන ඉඳලා. එ�.�.�.ඊ. එක 

2009 මැ� මාසෙ� පරාජයට ප�ෙවලා මාස 

�පය� ය�� �ව�කාට තම� එ�.�.�.ඊ. 

සාමා�කාව� �යන එක� අමතක ෙවලා. 

�ංහල ළම� ආශ්රය කරනවා. ගම� �ම� 

යනවා. සාමා� ��ෙ� ළමෙය�ම ෙවලා. ඔය 

අතර තම� ��ධය ඉවරෙවලා මාස �පයකට 

ප�ෙ� ත්ර�ත �ම�ෂණ ඒකකයට ෙතාර�ර� 

ලැබලා �ෙය�ෙ� එ�.�.�.ඊ. ඔ�� අංශෙ� 

ෙකෙන� ෙ�රාෙද�ය ��ව��ාලයට 

ඇ�ළ� කරලා �ෙයනවා �යලා. ඊටප�ෙ� 

ෙ�රාෙද�ය ��ව��ාලෙ� ෙ�ශනයකට 

සහභා� ෙවලා ඉ�� තම� �ව�කා 

අ�අඩං�වට අරෙගන ��ෙ�.

එතැ�� ප�ෙ� ��වෑ� එක� ඇ�� 

��ව��ාල ���ය� පැහැරෙගන �යා 

�යලා උ�ෙඝාෂණ, 

�ෙරාධතා �පය�ම 

පැවැ��වා. ෙ� 

අ�අඩං�වට ගැ�ම 

ගැන මම ඇ�වම ෙ� 

ළමයා ��ෙ� අ�ට� 

�තාග�න� බැ� 

උ�තරය�.

‘මම ෙ�ශනයකට ��� 

එ�� මෙ� නම �යලා 

ඇ�වම මම නැ��ටා. 

ඊටප�ෙස �වා ඔයා 

හ�ෙව�න අ��ෙතා 

වගය� ඇ�� ඉ�නවා 

ය�න �යලා. එ�යට 

එ�� වෑ� එක�� ආ� 

�පෙදෙන� ��යා. ��� 

ඇ�ෙම� ��ෙ�. මට 

හැබැ� ��ම ගාන� �ෙ� 

නැහැ.

ඔයාද �ව�කා �ය�ෙන 
�යලා ඇ�වා. මම ඔ� 
�වාම කටඋ�තරය� ග�න 
�ෙයනවා වාහනයට න��න 
�වා. මම ඇ� �යලා 
ඇ�වම �වා, ඔයා එ�.
�.�.ඊ. ඔ�� අංශෙ� ��යා 
�යලා ෙතාර�ර� ලැ�ලා 
�ෙයනවා ඒ �සා �යලා. 
එතෙකාට තම� මට මත� 
� ෙ� මම එ�.�.�.ඊ. එෙ� 

��යා ෙ�ද �යලා. මාව අ�අංඩ�වට ග�ත 
අය මට ෙහා�� සැල�වා. මම� ෙ�රම 
ඇ�ත �වා.’

නැවත ��ව��ාලයට යව�න 

කට�� කර�� යාපනය හ� ෙවන� 

��ව��ාලයකට ය�න ඕෙනකම� 

�ෙයනවද �යලා ඇ�වම එයා �වා මම 

ෙ�රාෙද�ය ප�සරයට� කැමැ��, 

�ංහල ළම��ට� කැම��, ඒ �සා 

ෙ�රාෙද�යටම යව�න �යලා. 

අ�කරණ �ෙයාගය අ���ද� 

�ණ� මාස 06ක වෙ� ෙක� කාලය�� 

�ෙ�ෂ අවසරය� අරෙගන ��ව��ාල 

අ�ාපනයට ෙයා� කළා. ඉ�� මාස 06� 

ස�යකට වතාව� 

ෙ�රාෙද�ය ෙපා��ෙ� 

අ�ස� කරලා මාස 06 

ෙග� යන වැඩ��ෙවල� 

��න� කළා. ඒ අ�ස� 

��ම ඒ ළමයෙග 

ෙපෟ�ග�ක�වය 

ආර�ෂා ෙවන ��යට 

කර�න ��න� කෙ�. 

එයා �දහ� ෙවලා ය�� 

අනාගත බලාෙපාෙරා�� 

මම ඇ�වා.

‘උපා�ය අරෙගන 
ප�පාලන �භාගය සම� 
ෙවලා �සාප�ව�ය� 
��යට ජනතාවට 
ෙ�වය ��ම මෙ� 
බලාෙපාෙරා��ව’ �යලා 

�වා. මෑතක� දැනග�තා ප්රාෙ��ය ෙ�ක� 
කා�යාලයක රාජකා� කරනවා �යලා.”

සන� �ය�ත

එ�.�.�.ඊ. සං�ධානයට ස�බ�ධව �ට �න��ථාපනය � ක��ෙ� ��ත ��ත ��ත කතා ෙපළ - 31 වැ�  ෙකාටස

��වෑ� එක� ඇ�� 
��ව��ාල ���ය� 

පැහැරෙගන �යා �යලා 
උ�ෙඝාෂණ, �ෙරාධතා 

�පය�ම ��ණා. හැබැ� 
අ�අඩං�වට ගැ�ම ගැන 

මම ඇ�වම ෙ� ළමයා 
��ෙ� අ�ට� �තාග�න� 

බැ� උ�තරය�

LTTE සාමා�කාව� බව
ෙ�රාෙද�ය ��ව��ාලයට �යාම 
�ව�කාට අමතක ෙවලා

එකල ෙකා� පාලන 
ප්රෙ�ශෙ� ප�ං� ��ගලය� 
එම ප්රෙ�ශෙ� �ට රජෙ� 

පාලන ප්රෙ�ශ ෙවත 
ඇ�� �ම එ�.�.�.ඊ.ය 
��� තහන� කර ���. 

� ෙ�ෂෙය� ත�ණ ��සට 
එම ��ය ත��ම බලපා 

���. 

ෙකා� නායක ප්රභාකර�ෙ� ප�ල

��ණෑගල ම�යෙ�ව 

��හෙ� ආ� ��ෙය� වන 

�ෙ��ය� මං�ල �ණ�ංහ 

1986� �ද හ��වට බැ��. 

�යතලාව හ�� ��ා�ඨෙ� 

��ක ���ෙව� ප�ව 

ෙදවන ��න�වරෙය� ෙලස 

රාජකා�ය ඇර�ය. � ලංකා 

පාබල හ��ෙ� �ලධා�ෙය� 

ෙලසද ෙකාමා�ෙඩා 

ෙර�ෙ���වට අ���තව 

කල� රාජකා� කළ �ණ�ංහ 

මහතා �ෙ�ශ රටව� ��පයක 

��� පාඨමාලා ෙම�ම 

පැර�� පාඨමාලාවද හ�රා 

ඇත. ��ඝ කාලයක �යා��ත 

රාජකා�ෙය� ප�ව ��ධෙ� 

අවසානය� සමඟ 2009� 

�න��ථාපන ස�බ��කරණ 

තන�රට ප��ය.

�ෙ��ය� 
මං�ල �ණ�ංහ

�ට� 
�න��ථාපන 
ස�බ��කරණ

�ලධා�



192022 ඔක්තෝබර් 26 වන බදාදා

විලි වහගන්න රෙදි ඇඳපු ඉතිහාසය දිහා 

බැලුරවාත් අපි ර�ාරහාමත් උඩු�ය නිොවෙණය 

�ෙරග්න හිටපු ජාතියක්. ඒ �ාරෙත් අරේ 

සමාජරේ අඩු කුෙවෙ කියො හඳුනවපු අයට 

උඩු�ය වැසීම තහ්නම් �ෙො තිබුණා. ඔය 

�ාරෙ තමයි එංගෙනතරයන ආපු  සුප්ර�ට 

සිවිල් නිෙධාරිරයක් රවච්ච රේනාඩ් වුල්ෆ් 

කිය්න මහත්තයා හම්බනරතාට දිසාපති බවට 

පත්වුරේ. 

ඉතින් ඔ්�ොම ඉන්න ගමන් ්ෙනොඩ් වුල්ෆ් 
දිසපතිතුමො දවසක ඒ පැත්ත සංචොරයකට 
ස�භොගී වුණො. ඒ ්වෙෝව වී ්කොට ්කොට ඉඳපු 
ගැ�ැනු ්ක්නක ඇවිල්ෙො ්ේ මනුසසයට තමන්්ගේ 
දුකගැනවිල්ෙක කිවවො. පුදුම ්වන්න කොරණොවක 
්නොවුණත ඒ දුක ගැනවිල්ෙ ටිකක ්වනස විදි්ේ 
එකක. “අ්න් ම�තත්යෝ වී ්කොටන්කොට තන් 
්දක උඩ යනවො වී ්කොටොගන්න බෑ. ඒ නිසො අපිට 
්ේ උඩුකය ව�ගන්න අවසර ්දන්න” කියන එකයි 
දුකගැනවිල්ෙ වු්ේ.

වුල්ෆ්ට දු� හිතිො එතැ්නම හිටපු ආෙචචිට 

�තා �ෙො කිවවාලු රම් ප්රශර්න 

විසඳන්න කියො. හැබැයි 

දිසාපති රමා්නවා කිවවත් අඩු 

කුරල් ගෑනුනට සම්පූරණ උඩු�ය 

වහන්න රෙන්න බෑ කිය්න එ�යි 

ආෙචචිරේ තීෙණය වුරේ. 

්නමුත් වුල්ෆ්රේ කීමට අනතිමට 

රෙදිපටකින විතෙක් උඩු�රේ 

පියයුරු ගැට ගහගන්න රම් 

උෙවියට අවසෙ ෙැබුණා. එරහම 

තමයි නිරුවතින ඉඳපු අරේ 

සමහෙ ගෑනුනට සුදරෙෝ රෙදි 

ඇනදුරව.

එයින පසරස විලි වහගන්න, විොසිතා �ෙන්න, 

සංස�කෘතිය ෙකින්න, තොතිෙම 

රපනවන්න වරේ එකී ර්නාකී 

රබාරහෝ රදවල් ත�ා රෙදි ඇනෙට 

ඒ හැම රෙදෙ�ම මුෙ රමා�ක්ෙ 

කියන්න රබාරහාමයක් බවෙත්තු 

වරේම මහත්වරුත් ර්නාෙන්න 

නිසයි ඔය �තාව කිවරව. 

ඇඳුේ කියන්්න් හු්දකම විලි 
ව�ගන්න ්පොරවන ්රදි යොර 
කීපයක ්නොවන බව කියන්න, 
මීට ටික කොෙයකට කලින්නේ මම 
උදා�රණයට ගන්්න් පැරිස ෆැෂන් 

වීක එ්ක වීඩි්යෝ එකක. ඒකට ්�ොඳම ්ෙෝකල් 
උදා�රණය තමයි ්කොළඹ ෆැෂන් වීක එක ස� ඒක 

බෙන්න එන ්නෝනො ම�තතුරුන්්ගේ ෆැෂන්.

හැබැයි ගෑනුනරේ ඇඳුම රම් රවදදී 

ර�ායිතෙම් ප්රබෙ රදශපාේන ප්ර�ාශ්නයක් 

රවොෙ කිය්න එ� රපනවන්න රම් රමාරහාරත් 

ඒ ෆැෂන වීක් එ� පැත්ත� තියො මම ඔබට 

ඉෝනය රපනව්නවා.  

කොන්තොවක වුණොම ඇඳුේ අඳින්න ඕ්න් 
්කෝ�ොමද? ඇවිදින්න ඕ්න් ්කෝ�ොමද? ්සකස 
කරන්න ඕ්න් ්කෝ�ොමද? පිරිසක ඉදිරි්ේ 
�ැසි්රන්න ඕ්න් ්කෝ�ොමද? කියන ්ේ �ැම 
ප්රශනයකටම පිළිතුරු වසර ද�ස ගොණක තිස්ස 
පිරිමි ආගමික නොයකයන් විසින් ලියෙො පළකර 
ති්යනවො. ඒ නිසො තමයි හිජොබ්යන්  නිවැරදිව 
හිස වසෝගන ්නොසිටි වරදට ආගමික ්පොලිසි්ේ 
අතඅඩංගුවට පතවී ඉරොන්ේ මහසො අමීනි කියන 
වයස අවුරුදු 22ක තරුණිය වද හිංසොවෙට 
ෙක්වෙො මියගි්ේ. කොන්තොවන් මත 
බෙ�තකොර්යන් පටවො ඇති ්ේ ආගමික 
සංසකකෘතික පීඩොවන් ඉවතකරන ්ෙස 
ඉරොන ජනරජයට බෙකරමින්, ඉරොන්ේ 
විතරක ්න්වයි ්ෙෝ්කම කොන්තොවන් 
තවමත �ඬ නගන්්න් ඇය ්වනු්වන් 
ඇතිවුණු උද්ඝෝෂණ්ේ ප්රතිඵෙයක විදියට.

බහුතෙයක් ආගම් සහ සංස�කෘතිනවෙ 

ගෑනුනට හිරස සිට පාදානතය ෙක්වා ඇඟ 

වහගන්න කියනරන ගෑනුනරේ ශරීෙය 

ෙැක්�ම පිරිමින ලිංගි�ව උදදීප්නය ව්න නිසාලු. 

ඉෝනරේ ගෑනු තම හිසවැසුම් ගිනිතබා �ේන 

සට්න පිරිමි ආගමි� සංස්ාවට එරෙහි රගෝලීය 

අෙගෙයක් වනරන ඒ නිසා.

පහුගිය ෙවස� දි්නක්ෂි ප්රියසාද කිය්න 

අරේ ෙරේ තරුණ �ො�ාරිනිය සිය දියණිය 

සහ සැමියා සමඟ රපනීසිටි්න ඡායාරූපයක් 

සමාජ මාධ්යට එ�තු �ෙො තිබුණා. ආගමි� 

රපාලිසියක් 

්නැති වුණාට 

අරේ ෙරේ 

සරවචඡාරවන 

පත්රවච්ච 

සංස�කෘති� 

රපාලිසිය 

ඇරේ �ලිසම 

ර�ාට වැඩි 

බව කියමින 

සෑරහ්න 

විරව්ච්නය �ෙො තිය්නවාත් අපි ෙැක්�ා. එතැ්න 

හිටිරේ පිරිමි විතෙක්ම ර්නාව්න නිසා දි්නක්ෂිරේ 

ර�ාට �ලිසම ගැ්න හා හූව හුරෙක්ම ලිංගි� 

ඊරෂ්ාරවන එහාට ගිය, අරේ �ානතාව මත 

බෙහත්�ාෙරයන පටවා ඇති සංස�කෘති� 

තහංචිවෙ ප්ර�ාශ්නයක් කියෙයි මම හිතනරන. 

ර�ාරහාම ්නමුත් ඒ ර�ාරමනටුවට පිළිතුෙක් 

රෙමින දි්නක්ෂිරේ සැමියා සාෙංග දිසාරස�ෙ 

තැබූ ප්ර�ාශය හුරෙක්ම සිය බිරිඳරේ �ලිසම් 

ප්රශ්නය�ට වූ මැදිහත්වීම�ට එහා ගිය එ�ක් 

බවත් කියන්න ඕ්න. ඒ� අරේ වික්රටෝරියානු 

පුරුෂාධිපත්යට ගහපු අතුල්පහෙක් කියො මම 

කියනරන ඉහතින සඳහන �ෙපු සියලු රේතු 

නිසා.

දිනකෂිෙොට එ්රහි ්ේ බෙ�තකොරය ජයගන්න 
පුළුවන් ්වන්්න් සොරංගෙෝගේ 
මැදි�තවී්මන්ම විතරයි. තමන්්ගේ 
බිරිඳ කැමති විදියකට අඳින්න සැමියො 
ඉඩදී්මන්, දුව කැමති ක්රීඩොවක කරන්න 
තොතතො ඉඩදී්මන්, තමුන්්ගේ ්පේවතිය 
කැමති විදියකට ්සකස කරන්න ්පේවතො 
එකඟ වී්මන් ්ේ තතතවය ්වනස 
කරන්න පුළුවන් බවයි ම්ගේ මතය. 
එකඟවීේවෙට විතරක සීමො ්නොවී 
ඇය්ගේ රුචිකතවය ්වනු්වන් අ්නක 
ගෑනු පිරිමි ඉදිරි්ේ ්පනී සිටින්නන් 
පුළුවන් ්වන්න ඕන. ගෑනු පිරිමි 

්වන්කරෙො උගන්වන මිෂනොරි පොසල් අධ්ොපනය 
ව�ෙ දාෙො, ගුරුවරියන්ට  ශිෂ්ොවන් සමඟ නටන්න 
බෑ කියන නිෙධොරීන් පිළිකුල් කරෙො, ගණිතය විද්ොව 
ඉ්ගනගන්න වැඩි වැඩි්යන් දූවරු ්පොළඹවෙො, 
මැද්පරදිග වළං ්�ෝදන්න ගෑනු යවන ෙංකෝව 
පිරිමි ෙැජජොවට පතකරෙො මිසක අපිට කවදාවත 
්ේ �ණමිටිය බිමින් තියන්න ෙැ්බන්්න් නෑ.

දිනක්ෂි ගලවපු කලිසම
ඔයාලා ඇයි තාමත් ඇඳගගන?

මැද්පරදිග වළං 
්�ෝදන්න ගෑනු 

යවන ෙංකෝව පිරිමි 
ෙැජජොවට පතකරෙො 
මිසක අපිට කවදාවත 
්ේ �ණමිටිය බිමින් 

තියන්න ෙැ්බන්්න් නෑ

නිරුවතින් 
ඉඳපු අ්ේ 
ගෑනුන්ට 

්රදි 
ඇන්දු්ව 
සුද්දෝ

මිලින්ද රොජපකෂ 
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අංජනා බලා සිටියේ යේනුක 

යෙනනයකෝන වැඩිහිටියන 

යෙයෙනාට දුරකෙන 

යෙනවමින විසෙර කරන 

යෙසය. ඇයටේ ඒ වැයේ 

ගැන ආසා හිතුණේ, එයස 

විසෙර කරනනට දුරකෙන 

ගැන ඇය කිසිවක්ම ෙනයන 

නැෙ. යවළඳසැයේ ඉනනා 

යවලාවට ය�ෝ ඔහුයගන 

ඒ ගැන ඉයගනගනනට 

ඇයට ආසා හිතුණි. යේනුක 

දුරකෙනය යෙනවමින 

කියන යේ වැඩිහිටි පිරිමියා 

ඕනෑකමින අසා සිටියේ 

කානොව සිටියේ ඒ ගැන වැඩි 

අවධානයකින යනායේ. වියටක 

ඇය වටපිට බලන බැේ්මට 

අංජනාෙ �සුයවයි. එවිට ඈ 

මුයේ ඇයඳනයන සිරියාවනෙ 

හිනාවකි.

“්නෝනා... ඔයත් ්ේක වැඩ 
කරන හැටි ්හාඳට අහ්ෙන 
ඉනන. මං ්ෙදර නැති 
්වලාවක පුතාලා කතා ක්�ාත් 
්කෝල් එක ෙනන දැන්ෙන 
ඉනන එපැයි.”

ඒ කොබ�ට ඇයේ 

අවධානයක නැති බව ෙැනුණ නිසායෙෝ 

වැඩිහිටි පිරිමියා කියේදී යේනුකට ව�ා 

අංජනා යෙස බැලුණි. ඒ ඇයට ‘යනෝනා’ කියා 

කො කළ නිසාය. ඒ ය්මාය�ායේ්ම අංජනාටේ 

ඔහු යෙස බැලුයණන යෙයෙනායේ සිේ යනේ 

එකට �මුවිය.

අංජනායේ යෙයොලෙරින සිහින සිනාවක 

ඉහියරේදී යේනුක ඒ සිනාව ෙෑසින විඳ 

ගේයේය. 

“මට දැන ඕවා මතක හිටින්න නෑ මහත්තයා. 
අ්ේ මහත්තයා ්හාඳට අහ්ෙන ්ෙදර 
්ොහින මට කියලා ්දනන්කෝ...”

ඔවුන යෙයෙනා සැබෑවට්ම ආෙරයයන 

ඉනනා යුවළක බව ඒ කොබ�්ම සාකකි 

ෙැරුයේය. යෙයෙනායේ පුො ඇේයේ පිටරටක 

බවේ, යේ දුරකෙනය ගනයන ඔහුට කො 

කරනනට බවේ ඔවුනයේ කොයවන අංජනා 

යස්ම යේනුකෙ යේරුේ ගේයේය. ඒ නිසා්ම 

යෙෝරාගේ දුරකෙනය ෙරි�රණය කරන 

�ැටි ආයයේ වොවක යේනුක ඔවුනට කියා 

දුනයනය.

“අ්ේ ්ෙදර නැවතිලා වැඩට යන ඥාති 
දරු්වක ඉනනවා. එයාට ති්යන්නත් ඔය 
ජාති්ේ ටැලි්�ෝන එකක. ඒ දරුව්ෙන ආ්යත් 
ඕක අහෙත්තෑකි මහත්ත්යෝ...”

වැඩිහිටි පිරිමියා කියේදී අංජනායේ හිෙට 

සැනසී්මක ෙැනුණි. ඒ නිසා දුරකෙනය �ා 

ඔවුන අෙර්මං යනාවනු ඇෙැයි යේනුකටෙ 

සිතුණි. ඔවුන පිටව යේදී යේනුක යවලාව 

බැලුයේය. උයේ අංජනා කීයේ ඇයට ඇඳුේ 

වගයක මිලදී ගනනට ඇති බවයි. යරදි 

සාප්පුවල සතියේ දිනවල උයේවරුයේ යසනඟ 

නැෙ. ඒ නිසා යනවානේ යනනට ඕන යේ 

යවලායේය.

“යනෝනා... යේ යවලායව යකාය�ේ යසනඟ 

අඩුයි... යමුෙ අරගනන ඕන කියපු ඇඳුේ ටික 

ගනන..?”

යේනුක අංජනාට සමීෙයවමින කිේයේ 

ඇේෙට්ම ඔහුයේ අතින ඇයට ලසසන 

ඇඳු්මක යෙෝරාදීයේ ආසාවේ එකකය. ඒේ 

ඒ ග්මන අංජනාට ඕනෑවූයේ ෙනිව යනනටය. 

ඒ ේමනයේ අේ යෙකින යේරූ ඇඳු්මක ඔහුට 

යගනැවිේ යෙනනටය. ඔහු �ා ගියයාේ ඒ 

වැයේ හියේ �ැටියට වනයන නැෙ. ඒ නිසා 

අංජනා සිතුයේ ඇඳුේ ගනනා එක ඇය ෙනිව්ම 

යගාස කරගනනටය. ඇය ඉඳසිටි සටූලයයන 

නැගිටයට ඒ බැේ හිොයගනයි.

“මං  ගිහින අරන එනනේ. ඔයා සාේපු්ේ 
ඉනන. මං ඕන වු්�ාත් ඔයාට කතා කරනනේ. 
දවස් ්දක තුනකට පස්්ස අද්න ආ්වත්...”

ඇය කියනයන ඇේෙ කියා සිතුණේ ඇයව 

ෙනිව්ම යරදි සාප්පුවට යවනනට ඔහුයේ හිෙ 

කැ්මති වුයේ නැෙ. 

“්පාඩි ්වලාවයි්න ්නෝනා... යමු ගිහින 
එමු...”

අංජනායේ යෙයොලට 

සිනාවක ආයේය.

“ඇයි හිනා්වන්න...?”

ඒ හිනායේ අමුේෙක 

ෙැනුණ නිසා්ම ඔහු 

ඇසුයේය.

“මීට කලින කවදාවේ 

ගෑනු ළ්මයයක එකක 

ඇඳුේ ගනන ගිහින නෑ 

යනෙ?”

“ඇයි..?”

“ඇයි අහන්න... ්කල්්ලා කවදද අ්න ්පාඩි 
්වලා්වන ්රදි ෙත්්ත්. ෙත්්ත් නැතත් මුළු 
සාේපු්ේම ්රදි දිහා බල බල ඇවිදිනනම පැයක 
විතර යයි...”

“ඔයේ එය�්මෙ?”

“එය�්ම්මයි යනයේ. ඒේ හිෙට �රියට්ම 

�රියන ඇඳු්මක �ේබයවනකේ ය�ායනවා. 

එෙයකාට යකාය�ා්මේ ෙැයක �්මාරක 

ගිහිේලා...”

ඇයේ කොවේ ස්මඟ ඔහුට සිතුයේ ඇයව 

එහි ඇරලවා විේ ඇඳුේ ගේොට ෙසු යගාස 

බිල යගවා කැඳවා එන එක ය�ාඳ්ම යෙය 

කියාය.

“එය�නේ ඔයා ඇඳුේ අරන ඉවරයවලා ්මට 

කො කරනන. ්මං බිල යගවනන එනනේ.”

අංජනා එයට එකඟ වී හිස වැනුවාය. බිල 

යගවනනට ඔහු ඕනෑවනයන නැෙ. වරින 

වර ඔහු වියේමට දුන මුෙේවලින සෑය�න 

ප්ර්මාණයක අෙ ඉතිරිව තිබුණි. ඇයේ 

ස්මඟ ඔහුේ එළියට එනනට ආයේ 

ඇයව එෙැනට කාරයයන ේමා 

එනනටයි. නමුේ එයෙ අංජනා 

වැළකුවාය. ඒ ඇය යනනට 

සිො සිටින යරදි සාප්පුව 

එෙැනට ෙ යෙයනන 

බව කියමිනි. අංජනා 

සාප්පුයේ යදායරන පිටව 

යන යෙස බලා යේනුක 

චතුමිණීයේ සැයලෝනය 

යෙස බැලුයේය. ඔවුන 

කිසියවක යෙයනනනට 

නැෙ. එය සැනසිේලකි. 

අංජනා පිටව යනු දුටුවානේ 

චතුමිණීේ ඈ ෙසයසන දුවයි 

කියා ඔහුට සිතිණි. ඔහු ්මෙ යේලාවක 

බලාසිටියේ එයස යවයිෙ යන සැකයයනි. 

අංජනා යනායෙනී යනතුරුේ ඔහු සාප්පුයේ 

යදාරකඩට වී ඒ යෙස බලා සිටියේ වරින වර 

සැයලෝනය යෙසෙ බලමිනි. ඔහු සාප්පුව තුළට 

ආයේ ඈ කො කළේ නැෙේ ෙැයකින ේමණ 

එහි යන බවට තීරණය කරමිනි.

රිය අනතුරක වී යොලීසියේ ෙැය 

ගාණක සිටිනන සිදුවූවේ යේනක බේඩාර 

යෙනනයකෝනයේ රිය ෙැෙවීයේ යවනසක වූයේ 

නැෙ. ජීප් රිය ොරට ගේොට ෙසු ඔහුට ෙටු 

ලැබුණායසය. යකාළඹ සිට කිරිබේයගාඩට 

යනනට ඔහුට ෙැය බාගයකවේ ගියේ නැෙ.

යේනක බේඩාර යෙනනයකෝනයේ ජීප් රිය 

නැවතුයේ චතුමිණීයේ සැයලෝනය ඉදිරියේය. 

ඒ බැේ වීදුරු යදායරන දුටු චතුමිණී කෙමින සිටි 

යකාේඩය ්මෙකට අෙැර එළියට ආවාය. 

“එ්හට ගිහින එනන... 
්ම්හට ආව ෙමන ආව 
විදියට. නැත්තේ ඔයා ආව 
විත්තිය දැනෙත්්තාත් එයාව 
යවයි...”

ඇය කියනයන ඇේෙ කියා 

සිතුණු යේනක බේඩාර ෙ 

ජීප් රියේ යතුර ඇඟිේයේ 

කරකවමින මුලින්ම ඇතුළු 

වූයේ යේනුකයේ ය�ෝන 

සාප්පුවටය. 

ඔහු ඇතුළුයවනු 

එක්මවර යේනුක ය්මන්ම 

විනෙනෙ ක්මේෙ දුටුයේ 

එයේයේ ොරිය�ෝගිකයන 

කිසියවක එහි යනාවූ නිසාය. 

යදායරන ඇතුළුවනනා 

යෙස තියෙනායග්ම ඇස 

යයාමුවුයේය. සය�ෝෙරයා 

ෙැකය්මන යේනුක 

යෙනනයකෝන බේඩාරයේ 

හියේ ප්රශනයක ඇතියවේදී 

ක්මේ ඔහුයේ ෙෑසවලට �සු 

යනාවී ්මග�ැර සිටිනනට 

සිතුයේ ෙසුගිය කාලයේ සිදුවූ 

අප්රසනන සිදුවීේ සිහිෙේ 

වේදීය. ඔහු යේනුකයේ 

කැෂියරය ළඟට ආයේ 

උකුසු ඇස ඒ වටපිටටෙ යයාමු කරමිනි. 

චතුමිණී ඉනනවා කී යේනුකයේ ගෑනු ළ්මයයක 

එහි ෙකනට නැතිවී්ම නිසා ඔහුයේ සියේ 

යනාරුසනාබවකෙ ඇතිවුයේය. ඒේ ඇය 

ස්ම�රවිට යටායිලට එකට ය�ෝ යගාස නේ 

ටික යවලාවකින ය�ෝ එනු ඇෙැයි සිො ්මෙක 

එහි ේමාවනනට සිතුයේ හිෙවනෙ සිනාවකින 

යේනුකයේ මුහුණ බලමිනි

“චතූ්ේ සැ්ලෝන එකට ආවා. ඔයා්ේ කාර් 
එක ති්යනවා දැකලයි ඒකට ්නායා ්ම්තනට 
්ොඩවු්ේ...”

ඔහු කීයේ කැෂියරය ්මතින අෙ 

ෙබාගනිමිනි.

“ආ ඒකට ්මකයවනවෙ.? ඔය චතුමිණීේ 

ඇවිේ ඉඳලා ගියේ...” යේනුක සය�ෝෙරයා 

�ා සු�ෙව කො කයේය. ඔහු තුළ වූ රසතියාදු 

යෙනු්ම එනන එනන්ම වැඩිය.

“ඒකට ක්මක නෑ. යේක ටිකක �රි යනකේ 

චතූ උෙේ ටිකක ඉේලුවා. ්මං ඉතින වැඩ 

රාජකාරියක නැති නිසා කියනයකාට දුවයගන 

එනන ඕන.”

“ෙැනුේ ඔය කියලෙ යගනන ගේයේ?”

“අ්න නෑ. මං ්ේ ්මතනින කඩවත ්ෙදර 
යනන යදදියි ආ්ේ...”

කියයවනනට ගිය වැරැේෙක කේෙනාව 

නිසා ඔහු නවො ගේයේය. විනාඩි ෙ�යකටේ 

වඩා කාලයක ඔහු එහි රැඳුනේ ඈ එන ොටක 

නේ යනාවීය. ඒ නිසා ඔහු එළියට බැසයස 

උයේ්ම චතුමිණී යබාරු කියා ේමන යගනවූ 

බව සිෙමිනි. ඒ නිසා එහි යනායා්ම ආෙසු 

යකාළඹ යනනට ෙරේ ඔහුට සිතුයේය. ්මෙක 

එහි රැඳී සිටි යේනක බේඩාර යෙනනයකෝන 

වා�නයට නැග ගේයේ සැයලෝනය තුළට 

ගියාට ෙසු ෙවේ ේමායවන බව සිෙමිණි. ඔහු 

වා�නයටේ නැග ඉඳගේොට ෙසු ඉදිරියේ 

යෙයනන ඇඳුේ සාප්පුව දුටු සැනින ඔහුට 

එහි යනනට උව්මනාවක ්මෙක වුයේය. ඒ 

නිසා යේනක බේඩාර වා�නය ොරට යගන 

යගාස නැවතුයේ යරදි සාප්පුයේ වූ වා�න 

නැවතුේයොයේය.

ලබන සතියට

w jirhs
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බියංකා නානායකකාර ලියයි

මීට කලින් කවදාවත් ගෑනු ළමයෙක් එක්ක 
ඇඳුම් ගන්්න ගිහිල්ලා ්නෑ යන්ද?

එ්හට 
ගිහින එනන... 

්ම්හට ආව ෙමන 
ආව විදියට. නැත්තේ 

ඔයා ආව විත්තිය 
දැනෙත්්තාත් 
එයාව යවයි



දීපංකර බුදුන්ගේ කා්ේ උන්වහන්සේට 

දිනපතාම අබ ්තේ පූජා කරන සිටු්වර්ෙක් 

උනනා. ද්වසක් මුළු නු්වරම පීරලත් අබ ්තේ 

්හාොගනන බැරිවුණු නිසා සිටු්වරො අබ 

්තේ ්හාෙනන රජ මාලිගා්ව පැත්තට ගිොලු.

මාලිගා්ේ ඉඨි කුමරිෙ කිෙලා පිනට දහමට 

ලැදි කුමාරිෙක් හිටිො. සිටු්වරො අබ ්තේ 

ඉේලූ හැටි්ේ ්ේ කුමරිෙ ඔහුට මාලිගා්්වන 

අබ ්තේ ලබාදුනනා. ්ේ ්තේ බුදු්වර්ෙක්ට 

බ්ව දැනගනිපු ඉඨි කුමාරි ඇෙටත් මතු 

බුදු්්වනන අදහසක් ති්ෙනබ්ව සිටු්වරොට 

කිේ්වා. 

සේ්රීත්්වෙ බුද්ධත්්වෙට බා්ධා්වක් බ්ව 

අසා ති්ෙන බ්වයි සිටු්වරො එත්කාට 

කුමාරිකා්වට කිේ්ේ. ඒ කතා්ව අහලා 

කේපා්වට පත්්්වච්චි කුමරිෙ ඒ ්මා්හා්තම 

අබ ්තේ ්වත්කර්ගන ශරීරෙට ගිනි 

තිොගත්තලු.

්ේ සිදුවීම දි්වැසින දැකපු දීපංකර බුදුන 

ඍර්ධි බල්ෙන එ්්ව්ේම එතැනට ්වැඩම 

කළාලු. උන්වහන්සේ්ගේ ආනුභා්වෙ නිසා 

ඉඨි කුමරිේගේ සිරුරට ගිනි ඇවිලිලා නෑ. 

කුමරිේගේ අතීත තතු සේමරණෙ කළ බුදුන 

එයින මතු ්සා්ළාසේ කේප ලක්්ෂෙක් ගිෙ 

තැන ඈ බුද්ධත්්වෙට පත්්්වන බ්ව ්දශනා 

කළා. ඉතින කේප ලක්්ෂෙකට පසු්ව ඕ ් තා්මෝ 

සිද්ධාර්්ථ ්ගෞතම නමින බුදුබ්ව ලැබු්වලු. 

බණ ්දශනා්වලදි අපිට අහනන ලැ්බන ්ේ 

ඉඨි කුමාරි කතා ්වසේතු්ව ්ගෞතම බුදුන්ගේ 

එකම සේ්රී ආත්මභා්වෙ කිෙලයි ඇතැේ්දනා 

අනුමාන කරන්න.

දීපංකර බුදුන ්වැඩ ්වසලා ති්ෙන්න 

මහා භද්ර කේපෙටත් සාරාසංඛ්ය කේප 

ලක්්ෂෙටත් කලි්ෙනලු. ඉතින ඒ කා්ේ 

ඉඳලම මිනිසේසු අබ භාවිතා කළා කිෙනන 

ඔෙ කතා්ව උදාහරණෙක්. දරු්වා මැරිච්චි 

්සාවින එ්හ ්ම්ේ දු්වාපු කිසා්ගෝතමීේගේ 

හිත හදනන ්නාමළ ්ගෙකින අබ මිටක් 

්හාෝගන එනන කිෙලා ්ගෞතම බුදුනුත් 

්වදාරා ති්ෙන්වා.

්බෞද්ධ දර්ශන්ේ විතරක් ්න්මයි 

ක්රිසේතිොනි, හිනදු, ඉසේලාේ හැම දහමකම 

ශාසේතතෘ්වරුන ෙේ ෙේ ්ද පැහැදිලි කරනන 

‘අබ ඇටෙ’ උපමා්වට අර්ගන ති්ෙන්වා.

ශත්වර්්ෂ ගණනා්වක් තිසේ්සේ ්ලෝක්ේ 

බහුල්ව ්වගා කරාපු භාවිතා කරාපු කුළුබඩු 

්වර්ගෙ තමයි අබ. පුරාණ ශ්රීකෙන සහ 

්රෝම්වරු 

ආහාරෙක් හැටිෙට ්ව්ගේම ප්ර්ධානම 

ඖ්ෂ්ධෙක් හැටිෙටත් අබ පාවිච්චි කළාලු.

ආයුර්්ේද්ේ අබ්වලට කිෙන්න සිද්ධාර්්ථ 

කිෙලා. ඔෙ ඕනම ්ගදරක ති්ෙනන ඕනෙ 

කිෙන කිෙන සිද්ධාර්්ථ තතල්ේ ප්ර්ධානම 

අමුද්රව්ය තමයි අබ. ්ේ ්තල නිසා මැ්රනන 

්වැටිලා හිටපු ්ලඩ්ඩුනට ප්වා පණ ආ්වෙ 

කිෙලයි පැරැණ්ණෝ කිෙන්න.

පුංචි වුණත් හරිම සැරයි ගේමිරිසේ ඇ්ේ 

කිේ්වට ගේමිරිසේ්වලටත් ්වඩා ්පාඩි අබ 

ඇ්ටත් ගේමිරිසේ තරමට සැරයි. ගේමිරිසේ්වල 

්ව්ගේම අබ්වලත් තීක්්ෂණ ගුණෙ ති්ෙන්වා. 

මුළු ශරීරෙම උණුසුේ කරනන පුළු්වන 

හැකිෝවයි තීක්්ෂණ ගුණෙ කිෙන්න.

අබ්වල ති්ෙන සැර නිසා ්වැඩිපුර අබ 

කෑ්වම ඉහ ්මාළ දනන ගනන්වා. අබ කෑ 

මිනිහ්ගේ ්මා්ේ දන්වා කිෙලා කතා්වට 

කිෙන්න ඒක්න. අබ කෑ්වහම ්මා්ේ 

දනන ගත්තට ්මා්කෝ විටමින C, K, B6, 

ප්රතිබැක්ටීරීොකාරක, පිළිකානාශක ්ව්ගේ 

ඇඟට හිතකර ්බා්හෝ දෑ අබ්වල අඩංගුයි.

ස්ේ ්රෝග, මාංශ්ේශී ්රෝග, අසේථි ගැටලු 

සු්වපත් කරනන අබ්වලට පුළු්වනලු. හතෘද 

්රෝග, පිළිකා ්ව්ගේ ්ද අ්වම කරගනනත් අබ 

කනන කිෙලයි ආයුර්්ේද්ේ කිෙන්න.

කැසේස ්හේබිරිසේසා්ව හැදුණු ්ලඩාට 

අබ ටිකක් ්වැඩිපුර ්දනන ඕනලු. ්ගදර 

්ල්ඩක් හිටිො නැතා ්තේපරාදු්වට අබ 

්නාදැේ්මාත් ඒ ්තේපරාදු්්වන පලක් 

නැතිලු. ්තලට ්වැටුණු හැටි්ේ අබ පුපුරණ 

නිසා රත්්්වච්චි ්තලට අබ දාදදි ්බා්හාම 

පරිසේසමට දනන ඕන කිෙලා අත්තේමලා 

කිෙන්වා. තරහ ගිෙ උදවිේගේ මූණට අබ 

මිටක් දාපු්වහම පුපුරන්වෙ කිෙල්න අර 

කතා්වටත් කිෙන්න.

අච්්ාරු්වට ්ව්ගේම සමහර ව්යාංජන්වලට 

අබ නැති්වම බෑ. අබ ඇට පිටින කෑමට 

දැේම කෑම ටිකක් තිත්ත රහ ගහන්වා. ඒ 

නිසා තමා ්ගාඩක් අෙ අබ කුඩු පාවිච්චි 

කරන්න. හැබැයි අබ කුඩු ්වැඩි කාලෙක්  

නරක් ්නාවී ෙහතින තිොගනන අමාරුයි. ඒ 

නිසයි ්ගාඩ්දනා අබ ක්රීේ පාවිච්චි කරන්න. 

අබ ක්රීේ හදලා විකුණන හැටි කතා කරනන 

හිතු්ේ ඒකයි.

සේ්වෙං රැකිෝවක් කරලා ්ගාඩෙනන 

පුළු්වන කිෙලා අබමේ ්ර්ණු්වක තරේ්වත් 

විශ්වාසෙක්  නැත්තේ ්ේ 

්වැ්ඩ් කරනන අමාරුයි. ඒ 

නිසා මුලිනම කරනන ඕ්න 

අනන ඒ විශ්වාසෙ ඇති 

කරගනන එක. ඒ විශ්වාසෙ 

හි්ත් ඇති කර්ගන එනන 

අපි අබ සරණ ෙමු.

අබ ක්රීේ 250gක් හදාගනන 

අබ කුඩු 30g, ්කෝර්න්ලා 

25g, සීනී 60g, කහ 1g, ලුනු 

10g, ්වතුර 150ml, විනාකිරි 

50 ml, මාගරින 130g (කූේ 

මාගරින ගනන) අ්වශ්ය 

්්වන්වා. ඒ ්ව්ගේම අබ 

මිශ්රණෙ කේතිොගනන 

්පාටෑසිෙේ ්මටාබයිසේ්්ේ (KMS) 

0.05g කුත් අ්වශ්යයි. KMS කිෙන්න ආහාර 

කේතබාගනන භාවිතා කරන රසාෙනික 

සං්ෙෝගෙක්. ්ේක ශරීරෙට අහිතකර 

්නා්වන නිසා නම ඇහු්ව හැටි්ේ බේ්වනන 

කාරි නැහැ.
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පාඩම් අංක 41
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.
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පාඨමාලා උප්ේශිකා

පිෙවර 1
මුලිනම ්කෝර්න්ලා ටික ්වතු්ර් දිෙකරගනන.
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පිෙවර  2
අර දිෙකරගත්තු මිශ්රණෙට මාගරින 

සහ  KMS එකතු ්නාකර අනිත් 

්සේරම ්ද්වේ ටික එකතු කරලා උකු 

්්වනකේ උණු කරනන.

පිෙවර 3 
මිශ්රණෙ සේපූර්ණ්ෙන නිවුනට පසේ්සේ 

කූේ පිටම මාගරින ටික එකතු කරලා මිශ්ර 

කරනන. අ්වසාන ්වශ්ෙන KMS එකතු 

කරලා අසුරනන.

දැන අබ ක්රීේ 150gක් 300-350 ්ව්ගේ 

මිලකට අ්ලවි කරනන පුළු්වන. ්වැඩි 

විසේතර්වලට 0714766819 අංකෙට කතා 

කරනන.

්සේවන්දි ්හට්ටිආරච්චි

හෙට සුබ හෙන්න 
අද අබ ෙලින ෙැඩක් පටන ගන්න
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නැතිනම් 

dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපිනයට ඊ්ම්ල් කරනන

සංසකරණය - ම්නෝරා ්රේමතිලක

අම්ම්ෙන ්�ෝණිට
සුදු ද�ෝණි ද�ොකුයි �ැන් ද�ොදේ නුඹ පැංචියක්
�ැ� ගන්� කොරණො තවත් ඇත ද�ොද�ොමයක්
අමමදගන් �ැද�� දම උතුම අවවො�යක්
හිතට අ�වොගන්� ද�ොදග� ම�ො කරුමයක්

�ඹරු, ද��රුත් ඉඳියි ගොදන්ම �න්දියක්
නුඹ ද�සට පො දේවි �ැලුම �ස �ක්්ෂයක්
විසිල් එද�මත් ඇදසයි �ැද�යි යස රිදමයක්
�ැදරන්�ට එපො නුඹ දම අමුතු ද�ෝකයක්

දරෝස මල් හුළඟටත් ගසොදග� පැමිදේවි
අල්�න්� එපො වි්ෂ කටු ද�ොද�ොම රි�වොවි
නිතර හි�ැහී ඉන්� දව�ො දගයි සිරියොවි
�ල්වන්� ප�� නුඹ අඳුර සැදණකින් යොවි

ද�ොඳ සුවඳ මල් පිදේ ගස් පුරො පැතිරිච්ච
�ොඳුරො මලුත් ඇති දකොළ අස්දස �ැංගිච්ච
�ැණ නුවණ ද�ක සමඟ සිහියකට එළඹිච්ච
යකඩ ගැ�ැනිය දවයන් වටටන්� �ැරිදවච්ච

පරිස්සම කර රකි� �ැතුව කිසි රොගයක්
සසරින්ම පැතුමක්ව පතො එ� දරේමයක්
�මුදේවි අතරමඟ දවමින් ම�ො වෘක්්ෂයක්
�වතින්� එතැ� නුඹ �ැද�යි එය කල්පයක්

ආ�රය කරුණොව දකතක් අස්වද��ො
රුව ගුණය �ො නුවණ එක මිටට අල්��ො
කැල්මකින් පවො �ැමටම සිසිල් පැන් ස�ො
යද�� තැ� සරසන්� සිරිදදවි කැන්��ො

ක�ොතුරකින් නුඹට ඉදඩෝරය �මුදේවි
පදතොක් පඳුරක් දව�ො ඉවසපන් සඳසොවි
කව� දකොතැ�කදී �රි වසන්තය පැමිදේවි
කල්ප�ො කදළෝතින් අමමවත් සිහිදේවි

එන.්සවවනදි 
කැසබබෑව

අවසන
අ�න්ත අන්ත දපොදළොවක
නියඟදේ කළු මල් උඩ
සිහින් කන්කළු �ඬින්
ගී ගය� තරුණිය මම

දේ��ො තරු ��සක
එළිය තනිවම ඇ�දග�
අ�ස සිසොරො දිවය�
දල් වගුරුව� ඇස් නුඹ

අවස�..
නුඹ, මම ද�තැ�කය

නිකකි රණසංහ

අත් යන්ර
දුකත් සතුටක් ද�ස සිතොදග�
තැවුල් සඟවොදග� සි�ොදස�
�ැරීමම දිරිදයන් �රොදග�
වියන්දන් ජීවිත රටොව�

දවද�සුදේ අත්යන්්ර කරදග�
තමන් දවනුදවන් �ම පුදුම �ැත
ස්වොත්මය කර අප සැමදග සුව
නුඹ සදිසි කැපවුදේ කවුරු�

නිවස නි��ස් උල්පතක් කර
සුවය දගද��ො සිරිදුවක් ද��
ඉසිඹුවක් �� තැ�� අප ගැ�
සිත� පිය�� ඔ�ය සැම ක�

ම්ේෂ් සමන පුෂ්්පකුමාර
�ැඩිෙමුව

්්පම
දරේමදේ මල් කැකුළු පුබුදා
සිතම සුවඳින් පුරව�ො
�ැද�� �ැඟුමන් දකදස් කියනු�
ඔ�දග ද�ත් ද�ස �� ��ො

වැස්ස �වසක සවස �මු වී
සීත �� උණුසුම කළො
නුදේ උණුසුම දසද�ද� වි� මැ�
මටම මදග සිත වොරු �ැතුවො

මදේ ද�දතො�ත නුදේ ද�දතොදල්
රසය දසොය දසොය කිමිදු�ො
ද�ොවට ර�දස් නුදේ ප�දස්
ඉන්ට මට අවසරය ඕ�ො

නි්රානි ලියංො
ොල්ල

දියණියට
දසොඳුරු සම�� නුදඹ දයොවුන් විය
ද�ොළඳ දපම�ස්වලින් රවට�
මිනිස් දවස්ගත් ස�ස් සුව�ස්
�රුමයන් අපමණය දම ද�ොව

නිදමශයකින් නුදඹ වසන්තය
දසොරොදග� අඳුදේ �වන්�ට
දසද��දස් සළුදවන් මුවොවුණු
වංක ��වත් අපමණය අ�

දයොවුන් නුදඹ �� නි�ඳ අයදි�
දරේමදේ රස �නිමි අපමණ
ඒ �මුත් ද�ොව වි්ෂම �ව �ැ�
සැ�ෑ දරේමය �ඳු�ගනු මැ�

ඒ.ඒ.දිෂ්නා රංජනී පි්ේරා
මීෙහවත්ත
අං්ොඩ

්පායන  
පුනස්ේ
�ම� සුළං
සීත වුවත්
නුඹට ද�ොදපනි
�මො ගියත්
පොය� තරු
රුසිරු වුවත්
ද�ද�ත් අපට
හිමි වූවත්
සඳු �ැති�ම
දකෝ තරුවක්
සඳ කිරණින්
ද�ෝ දවළමින්
රැය අඳුරින්
මු�� �යින්
දපෝයදාට
නුඹ සතුටින්
සඳමඬ�ම
ඔප �මමින්
අපි �ැ�ැදවයි
සඳප�නින්
අඩනිරුවත
දි�ක නුද�න්
අමොවකට
අපි අඳුදරන්
හිරු අ�දස�
නුඹ සැඟදවන්
අදේ සතුට
නුඹ හි�ැද�න්

ප්රියනතිකා සුභාෂිනී 
චන්ර්සකර
්මාර්තාට, ්පැල්මඩුල්ල 

�ඬුවමක
වළොකු�ක් සුළං එක්ක ඔටටු කර�වො
ඒ පස්දසන් අද�ක් ව�ොකුළුත් ඇද��වො
සුළඟ කිය� දි�ොවටම යන්�ට දව�වො
�ති අරින්� ඉඩ ද�න්�ෑ �ැල්දම දුව�වො

රිදුමන් ඉවසනු �ැරි තැ� කඳුළු පිදර�වො
දවද�ස නිවො ගනු �ැරිවී මුව කලු දව�වො
තව දුර �ම යන්�ට �ෑ �� කකිය�වො
ළය පැළි�ො කඳුලු වැ�ක් බිමට වැදට�වො

වවද්ය යමුනා ෙයානි එල්ලාවල

පුන ස්ේ
පුන් සදේ කිම තනිව නුඹ දිද��ො
�ැතිවද�ෝ තරු දපොකුර තනි මක�ො
�මො අත�ැර පටන් ඈ ගිය දා...
අමොවක දමන් �වස් ද�ෝ තිබුණො

නිවස මූස� සුදු දකොඩි ද�ළ ද�ව�ො
�ම� සුළදේ නුදේ සුවඳ �ැද��ො
ය��ක නුඹ කිම නිදසොල්මදන් නි��ො...
විවර කරනු ඇස් දසොඳුදේ මම ආවො

සිපගත් ද�දතො�ත කිම දම තදින් වැසී
දසොඳුරු සුමුදු වත කිම අ� සුදුමැලි වී
�මො ද�ොයනු �ැදව�ො අළු තුළ සැඟවී...
�මුදව� ආදයත් සසදරහි මො රැජිණී

රුසරු �නංෙ
මීෙමුව

රාත්රිය 
ගිනියමින් ගත දවද�සකර වූ දි�ය අ�වර වී ගිහින් 
ද�ොකියොම දකොද�ද�ෝ ඉඳන් දසෞම්ය  සඳ දපොදළොවට ඇවිත් 
දපොදළෝත�යම �රිම දසෞම්ය  සිසිල් ප�සට යට කරන් 
දකොදේද�ෝ සැඟවී දගොසින් සිටි නිස� �වකුත් දපොදි �ැඳන්

රොත්රිය ඔ� කිම� සකි සඳ නි�ඬ නිසස� දම තරම 
සදඳත් අ�දසත් දරේම ගීයට සවන් ද��ව� ඔ� ද�ොදරන්
තරුත් දපොකුරට දරො� �ැඳීදග� තනුව වය�ව �රි හිමින් 
රොත්රිය දමන් දරේමදයන් �ර ද�යක් ඇතිද�ෝ දව� තවත්

අමාෂා කාවිනදි
්වවැල්්�ණිය 



24 2022 ඔ�ෙතාබ� 26 වන බ��

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