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ස�බ��කරණය - �ශා�ත ��ප�මාර

ඡායා�ප - 
සඳ�ව� 
ජයෙකා� 
(Studio 
Creative Eye)

හැඩගැ��ම - 
�ෂා මනහා� 

(මහරගම �ෂා 
මනහා� සැෙලා�)

චා� බවට ��තැන �� 
සා�ප්ර��ක උඩරට මනා�ය�

ෙමවර ‘ධර� මනා�ය’ ෙල�� ඉ��ප� කර�ෙ� සා�ප්ර��ක 

උඩරට මනා�ය�. ඇයව හැඩග�වලා �ෙය�ෙ� මහරගම 

‘�ෂා මනහා� �පලාව� ආයතනෙ�’ �පලාව� ���� 

�ෂා මනහා� ���. 

මනමා�ය ෙබාෙහාම චා� �සා �වභා�ක ෙප�ම �යාග�න 

උ�සාහ කළා. ෙබ්රාෙ�� සා�ය�� තම� ඇයව හැඩග�වා 

�ෙබ�ෙ�. සා�ය ෙතාරාෙගන �ෙබ�ෙ� ෙගා�� අ�ව� 

ව�ණෙය�. �යට �ය�ම සා�ප්ර��ක කැ��ය� එක� ��යට� 

අ�දවලා �ෙය�ෙ�.

ෙබාෙ� එකට සහ �� පළඳනාවට ෙයා�ග�ෙ� �වභා�ක 

ම� ව�ග. ඒ ��� මනා�යෙ� පැහැප� සහ නැ�� බව 

වැ�ෙවලා �ෙයනවා.

ඒ වෙ�ම ආභරණව�� �ෙ�ෂ�වය� කරලා �ෙයනවා. 

පද�ක� පහ �ලා �ෙය�ෙ� ප� ��යකට. ෙ�ක ව�නා 

කැ��ය� ෙස� එක� ��යට හ��ව�න ��ව�.

ඉ�� ෙ� සා�ප්ර��ක උඩරට මනා�ය චා� බ�� �� 

මනා�ය� ෙලස හ��ව�න ��ව�.

මට ���ම 

��කා ගැන 

ආදරය� 

දැ�ෙ� ඇ� 

�යා �යා 

තබ�නට 

�රණය 

කෙළ�. ඊට ෙපර �ව ��මය. මා 

�වාහකෙය�. මෙ� ප�ෙ� ��ඳ� සහ 

�ය�ය� ෙදෙදෙන�. ඔ�� ෙව�ෙව� මා 

��ත කාලයම කැප�මට �තා ��ෙය�. 

න�� ඔ��� එෙ� ��වාද ය�න මට 

දැ� සැකස�තය.

මා ඔ��ට �ද� සපය�නා පමණ� බව 

මට දැ� ��ණ� එය මට සනාථ �ෙ� 

මාෙ� 39 වන උප��නෙ��ය. ෙවන�ට 

න� මා උදෑසන ආහාරය ග�නා අතෙ� 

ඔ��ට මාෙ� උප��නය බව ද�ව�ෙන�.

“ආෙ� තා�� අමතක �ණාෙ�. ෙසා�. 
හැ� බ�� ෙ�” �ය�ය� පවස�ෙ� 

එ�ටය.

“�බ උප��නය� ර�. එෙහන� අද �ට 
අ�ව �න� අ�� එ�ක� යනවෙ�?” ��ඳ 

අස�ෙ�ය.

ෙමය සෑම උප��නය� දවෙසම 

��ව�න�.

ෙකෙ�ෙවත� මා �ය�ල�ෙ�ම 

උප��න මතකෙ� තබාෙගන ඒ ඒ �නට 

ඔ��ට �බ පතා තෑ� ලබා ෙද�ෙන�.

මා හට අග�ව�� ඇ�ළට ව�නට 

අ��� ඇරඹූ අපෙ� ආයතනෙ� ශාඛාෙ� 

ප්රධා� තන�ර� ලැ�ෙ� ෙ� අතරය.

මා එය �වසට ෙගා� පැව�ෙව�. මා 

බලාෙපාෙරා�� �ෙ� උ��� හා�ද�, 

ආදර�ය �බ පැ�ම� පම�.

“ඒ �ය�ෙ� ප�ය� වැ� ෙවනවාද ර�?” 
��ඳෙ� පළ� පැනය එය �ය.

“�� ඔ�. ල�ෂය�� ප�ය වැ� �ණා.”

“වා� තා�� එෙහන� මට �භාෙ� ඉවර 
�ණාම ඩ්ර�� කර�න කා� එක� අර� 
ෙදනවද?” ඒ මාෙ� වැ�මහ� �ය�යය.

“අෙ� ෙ� ත�ෙ� ඉ�නවා. තා�� මට 
බැහැ අ�කා එ�ක ��ග�න. මට අ�� 
ඇඳ� අර� ෙද�න.” ඒ බාල �ය�යය.

“වහග�නවා කටව� �ක. ර�, අ� 
ෙගදරට තව ත��ව� හද�. ��යට �ණ� 
ෙද�න බැ�ය. ආ ඊට ක�� අ� අද �න� 
අ�� ය�. ෙ�ක සමර�න� එපාය ඉ��.” 
��ඳ �වාය.

මා �� බැ�ෙම� බලා ��ෙය�.

“ර�” ��ඳ නැවත කතා කළාය.

“සමර�නම ඕෙ� න� ෙගදර ලැ�� 

කර�නෙකා.” මා �ෙ� සැබෑවටමය. 

ෙමවැ� දවසකව� ඇෙ� අ�� හැ�� 

�ෙ�ෂ කෑම� රස ���නට ඇ�න�.

“���... හා ර�. එෙහන� මට ෙක්ර�� 
කා�� එක ෙද�නෙකා.” ඇය �වාය.

ඇය �ට�� ආහාර ඇණ�� කළාය.

එ�න මා �තාග�ෙ� මාෙ� උප��නය 

ගැන ඔ��ට මත� ෙනාකළ �� බවය. 

ඒ හැම�ම මා ���ම ඔ��ට උප��නය 

මත� කර ඔ��ව රා� ආහාරය සඳහා 

�ටතට එ�කෙගන යාම �ස ෙවන යම� 

�� ෙනාවන �සාය.

ඒ අතෙ� මම අ�� ශාඛාවට මා� 

�ෙය�. හැඩකාර නව ෙයා�� වයෙ� 

ත��ය� �ස� එ� ��යද මට ඔ�� 

ගැන �ෙ�ෂය� දැ�ෙ� නැත.

ඉ�� මා ��වා ෙ�ම මාෙ� �වෙ� 

��ෙව�ට මාෙ� උප��නය �� �ෙ� 

නැත. මා ඔ��ට එය ��ප� කර�නට 

�ෙ�ද නැත.

පරා�ත, ��� ��� මා එ� 

කා�යාලයට �ෙය�. මාෙ� කා�යාල 

කාමරය බැ��ව�� �� පැව��. �බ 

උප��නය� �යා ෙ�ෙර� ගසා ���. 

ෙ�වක ෙ��කාව� �ද� එක� කර මට 

�ාග සහ කැ�මට ෙ�� එක� ෙගන�� 

���. මට දැ�� ස�ට �යා ග�නට 

වචන නැ� ��.

“ඔ�න ස� අෙ� ��කාෙ� තමා ෙ� 
අදහ� ඔ�ෙකාම.” ද�� එෙ� �ය�� 

මාෙ� අවධානය ��කා ෙවත ෙයා� ��.

ක�ණාව�ත ����� ඇය මෙ� 

�ෙ� ෙනාමැෙකන තැනක ��ෙ� එ�නය. 

�න �පය� ගත ෙව�� මා ��කාව මෙ� 

ෙපෟ�ග�ක සහ�කාව කරග�නට�, 

වැ�ප ෙද�ණය�� වැ� කර�නට� ම� 

ශාඛාෙව� අවසර ඉ��ෙ� ��කාෙ� 

වැඩ ෙහාඳ බව දැ�� ෙද��. ඒ අවසරය 

ලැ�� �ට මට දැ�ෙ� ඉෙ� මල� 

��ණා ෙ�ය.

��කාෙ� �ෙ� මා ගැන ඇ�ෙ� 

ෙගෟරවය� �ස ෙවන යම� ෙනාවන බව 

මා ෙහා��ම ද�ෙන�. න�� ඇය වැ� 

ක�ණාව�ත �ව�ය� මා අස�� ��ම 

මෙ� ��� �තට �වය�.

ඇෙ� අ�� සැකෙසන ෙ� එක මට 

අමෘතය වැ�ය. මෙ� වැඩවලට ඇයෙග� 

ලැෙබන සහාය මට මහෙමර�. �වෙ� 

��ය� �වද මාෙ� �ත නැව� ඇ�ෙ� 

��කා අසළය. ෙකෙ�ෙවත� මාෙ� 

හැ�� �� �න ඇයට ෙහ� ෙනාකර 

���නට �රණය කෙළ�.

සමා� ඩය�

මම� ෙනානෙග �ං කැෙ� 



�����ෙ� ��ත හැම�ම එකම 

තාෙලකට ගල�ෙ� නැහැ. ල�සනට 

සැහැ��වට �ෙයන ��තය� �ණ� 

උ�ය��� ෙව�න එක ත�පරය� ඇ�. 

අ�ංසෙ� කතාව� එෙහම එක�.

ඈ ගැන ඇ�ව හැ�ෙ� මට මත� �ෙ� 

ෙරාද ��ෙ� �රඟන ��යට හ��වන 

පා��තා� ජා�ක ��බා මසා�ව. ඉප�� � 

ඉඳලා ෙබාෙහාම ��දර ��තය� ගතකර� 

ඇය අනෙ���ත �ය අන�රකට ල��ණා. 

එතෙකාට ඇයට අ��� 20�. අන�ෙර� 

එ�තැ� ෙවලා මළ��ය� ගාණට �ට� 

��බාව ඇෙ� සැ�යා අතඇරලා දැ�ෙ� 

හ�යට � �ණ� �� කරන තාෙලට.

හැබැ� අෙ� කතානා�කාව අ�ංසා 

ෙස�ව�� ��බාට වඩා ෙගාඩ� 

වාසනාව�ත�. ස��, ෙප�ම, ශ�ර 

ශ��ය නැ��� හැ�ෙ� �ලා යන උද�ය 

අතෙ� ෙබාස� සැ�ෙය� ලබ�න තර� 

ඇය වාසනාව�ත �ණා. ඔ� මහ�වර 

��හ�ෙපාළ �ව� ර�නායක. කාලය� 

ලංකාෙ� නම� දරා� �� ගායකෙය�.

“අ�ංසාෙග� මෙග� ස�බ�ෙ� පට� 

ග�නෙකාට එයාට අ��� 18�. මට අ��� 

26�. මම සං�ත වැඩ කරනවට එයාෙ� 

ෙලා� කැමැ�ත� ��ෙ� නැහැ. 

ෙමාකද එතෙකාට එයාව �ලා 

මට �ර පළා�වලට ය�න 

ෙවනවෙ�. ඉ�� එයා 

අකමැ� �සා මම සං�තය 

අතඇ�යා.

යා�ෙවලා �ට� කාෙල� 
අ� හ�ම ආදෙර� ��යා. 
අ���දකට ප�ෙ� බැ��. 
අ� ෙද�නම ��යා කර� 
�සා අ�ට ස�� ��ණා. ඉ�� 
අ� ෙද�නා රට වෙ�ම ඇ���. 
�ං අෙ� වැඩ� සෑෙහන කළා. අ� 
හ�ම ස�ෙට� ��ෙ�.”

ඇ�වහ වැ�නා වෙ� �ව�ලෙ� 

��තවල ඒ ස�ට ��ෙ� අ��� 

එකහමාර�. දවස 2022.02.25. යා�ෙව�ව 

�ණගැෙහ�න �ය� �ව�� අ�ංස� 

ආෙය� ෙගදර එන ගම� ��ෙ�.

“එකපාරම බ�� එෙ� ෙ�� වැඩ 

කර�ෙ� නැ�ව �යා. බ�� එක තා�ෙපක 

වැ�ලා අ� 25ක �තර ෙහලකට වැ�ණා. 

මෙ� අ� ක�� ෙ�රම �වාල ෙවලා. 

ෙහ�ම� එක �ෙගන ��ය� ව��ෙ� ඔ�ව 

වැ�ලා �ෙයනවා. එයාට �� ��ෙ� නැහැ. 

ඒ හ�ෙ� උද�වට ක��� ��ෙය� නෑ. 

මෙ� අමා�ක� පැ�තක �යලා �ෙ� 

හ�ෙය� එයාව උඩට අර� �යා. ප�ෙ� 

ෙකාෙහාම හ� ��� එක� ෙහායාෙගන 

ෙහා���� එකට ෙග��චා. එයාෙ� 

ෙපනහ�වලට කෑම ���ල�. තව �නා� 

පහ� පර�� �ණාන� මැෙරනව�.”

අ�ංසාෙ� ත��වය උඩ ඇයට 

සැ�කම� කර�න බැහැ� �යල� 

එ� ෛව�ව� ��ෙ�.

“එයාෙ� �නා� පැ�ලා. මාස 
3� මැ��ව�� දැ� ස�කාර 
ඒකකෙ� ��යා. ඒ මාස �න 
ඇ�ෙළ� එයා ෙව�ෙව� මම 
ලංකාව වෙ�ම ���ලා ෙබා� 
�ජා ��බා. ෙස� ශා�� 
කළා. අ�� හැමෙවෙ�ම 
එයාෙ� ළඟම ��යා.

එයාට නහෙය� ��ම ග�න 

බැහැ. උ�ෙර� ��ම ග�න බෙ���, 

�ත්රා බෙ��� �ලා ෙගදර ෙග�ය�න ��වා. 

එතෙකාට� එයාට �� නෑ මළකඳ� වෙග�. 

එයාව කව�ව� ෙහාඳ කර�න බැහැ ��වා. 

��ත කාෙලම �� නැ�ව ඔය ��යටම ඉ�� 

�යලා ෙඩා�ට��ලා මට ��වා. ඒ වචන 

මට ෙලා� ෙශා� එක�. මම එ� අඬ අඬා 

�ෙලා�ටර ගාණ� ප�� �යා.”

තම� පණ වෙ� ආදෙ� කරන ෙකෙන�ට 

��ත කාෙ�ම ��ය එ�ෙ� නැහැ ��වම 

දරාග�න ��ව� කාටද?

“ෙකාෙරානා කාෙ� ��ම ග�න බට 
�ඟ�ණා. ��ණෑගල පැ�ෙ� ෆාම� එකක 
එකම එක බටය� ��ණා. මම එ�ම ��� 
ෙලා� ගාණ� �ලා ඒක අර� ආවා. එ� ඒක 
ෙනාලැ�ණා න� එයා මැෙර�න �ණ� ��ණා.

ෙගදරට ෙගනාව දවෙ� ඉඳලා මම එයාෙ� 

ළඟටම ෙවලා ඉ�නවා. ව��ෙ� අ�ම� 

සෑෙහන මහ�� ෙවනවා. ෙඩා�ට��ලා 

ෙද�න �ය� ආහාර ෙ��වලට අමතරව� 

කෑම ෙදනවා. හැම�ම අ� ක��වලට 

ෙත� �ලා අතගානවා. ඔෙහාම 

ෙහා���� එෙ� ඉඳලා 

ඇ�� මාෙස�� එයා ඇ� 

ඇ�යා.”

බටය�� �යර 

ආහාර �තර� 

ෙදන එක අ�ංසෙ� 

��ෙ�ට අවධානම� 

�යලා ��� �සා 

ෛව�ව��ට �යලා 

ඇයෙ� ආහාර බටය ඉව� 

කර�න� �ව� කට�� 

කළා�.

“දැ� ක�� කෑම ෙදනවා. ඒ �සා 

�තරම පැ�ප� මා� කර�න ෙවනවා. 

එයා ගැන �ට ක�පනාෙව� ඉ�න ඕෙ�. 

ඒ �සා එයා ගා�� ඇඳ� �ෙගන �ට මම 

ඇහැ�ලා ඉ�නවා.”

�ව�ෙ� ෙ� අ��ත කැප��� �සා 

ෛව�ව� ෙහාඳ කර�න බැහැ� ��ව 

අ�ංසාට දැ� 60%� �තර �ව��. ඒ� 

�ව�ට දරාග�න බැ� තව� අ�ෙයාගය� 

�ෙයනවා. ඒ අ�ංසෙ� කෑම�ම, 

ෙ��ෙ��වලට වැයෙවන �ශාල බරපැන.

“මම වැඩ කෙ� ��ව� ආයතනයක. 
ආයතනෙ� �යැ�ෙර� ��යට බැ�ලා අ��� 
ගාණ� මහ�� ෙවලා ආයතනෙ� කළමනාකාර 
තන�රටම �යා. ව�� එ�තැ� �ණාම දව� 
ගාණ� මට ෙජා� එකට ය�න බැ��ණා. ඒ 

�සා ෙ�වකෙය�ට ෙදන ��ම ෙදය� ෙනා� 
එයාලා මාව ර�සාෙව� ෙ��ට දැ�මා.

ස� ෙදෙක� ෙදකට ව��ව ���� 

එ�ක� ය�න ඕෙ�. ඒ හැමපාරම 

ඇ���ල�� එකට 12,000� යනවා. 

න��ලට ෙද�න ස�� නැ� �සා �ත්රා 

බට මා� කරන එක මම ඉෙගනග�තා. 

ඒ� කෑම�ම ෙබෙහ� හැමෙ�ටම ස�යට 

40,000� �තර �යද� ෙවනවා. වාහන, 

ර�තරං බ�, ���ක� ඉ��ටෘම��� ඔය 

ෙ�රම ���වා. �ට ��මරන �සා මට 

ර�සාවකට ය�න අමා��. අ�ක අ�මලට 

ෙමයාව ත�යම බලාග�න� බැහැ. ඉ�� 

ෙ� ෙවලාෙ� මම හ� අසරණ�. ස�� 

�ෙයන කාෙ� ළ��ම �ට� යා�ෙවා දැ� 

කතා කර�ෙ� නැහැ. ඒ �ණාට මම ෙනා�� 

���� ෙගාඩ� මට උද� කළා �යන එක� 

�ය�න ඕෙ�.”

හැබැ� ෙ� ��ය �යවන ඔබෙග� ඔ� 

ඉ��ෙ� �ද� එෙහම ෙනෙම�.

“රට ෙග��ෙචා� එයාව ඉ�මනට 

ෙහාඳ කර�න ��ව��. අෙ� ක��හ� 

ෙකෙන� ඉ�නවා න� එයාව එෙහම අරෙගන 

ය�න උද� කර�න. නැ�ත� ෙමයාව ෙ� 

ත��වෙය� ෙගාඩග�න ��ව� ෙඩා�ට� 

ෙකෙන� හ� ඉ�නවා න� අ�ට උද� 

කර�න.”

0705686683 �යන අංකෙය� 

�ව�ව ස�බ�ධ කරග�න ��ව�. 

අවසාන වශෙය� එකම එක ප්ර�නය� මම 

�ව�ෙග� ඇ�වා.

�ව�ට කව�ව� අ�ංසව �ලා ය�න 

��ෙ� නැ�ද?

“එයා ඇඳට වැ�ලා දැ� මාස නවය�. 
තාම� එයාට මාව මතක නැහැ. ඒ� කව�ව� 
එයාව �ලා ය�න �තලා නැහැ. ව�� �� 
��නවා බල�න බැ�කමට මැෙර�න ��� 
ෙවලාව� ��ණා. එෙවෙලට� මම එයා ගැන 
�තලා �ත හ�ග�නවා. මම ෙකාෙහාමහ� 
එයාව නැ��ටවනවා. ඒ බැ� �ණ� හැම�ම� 
එයාෙ� ළ�� ඉ�නවා. මම අ�� නං�ලා 
ම��ලාට� �ය�ෙ� තම� ආදෙ� කරන 
ෙකනා අසරණ �ෙණා� කව�ව� එයාව ත� 
කර�න එපා. ආදෙ� �ය�ෙ� ඒකට ෙනෙම�.”

අ�ංසට තාම අ��� 21�. �ව�ට 

28�. පට�ග�� තැනම ��ත නතර�� 

ත�ණ ��. ඉ�� ඔ�� ෙව�ෙව� ය� 

ස�කා�යයට �යක ෙව�න �යන එක� 

අෙප� කා��ක ඉ��ම.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��
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න��ලට ෙද�න ස�� නැ� �සා
ව��ෙ� �ත්රා බට මා� කරන වැෙඩ� 

මම ඉෙගනග�තා

එයාව 
කව�ව� 

ෙහාඳ කර�න 
බැහැ ��වා. ��ත 

කාෙලම �� නැ�ව ඔය 
��යටම ඉ�� �යල� 

ෙඩා�ට��ලා 
��ෙ�

මම 
ෙකාෙහාමහ� 

එයාව 
නැ��ටවනවා. ඒ 

බැ� �ණ� හැම�ම� 
එයාෙ� ළ�� 

ඉ�නවා
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මාව �ණගැෙහ�න එනෙකාට සම�කා 

�වාහ ෙවලා අ��� ෙදක�. ඇය ��ෙ� 

දැ� කාංසාමය ත��වයක. වතාව� 

ෙදවතාව� �ය�� නසාග�න� උ�සාහ 

කරලා ��ණා.

සම�කාෙ� සැ�යා න��.

“අ� කසාද බැ�ෙ� ආදෙ� කරලා. ඒ කාෙ� 
එයා තර� ෙහාඳ ෙ�මව�තෙය� ෙකාෙහව� 
��ෙ� නෑ.”

හැබැ� බැඳලා �ක දවස�� න�� 

සම�කාට ර�සාෙව� අ�ෙව�න �යලා. 

ෙගදර වැඩ� එ�ක ඇයට මහ��� �යන 

එක� ෙ��ව ��යට ෙප�නලා ��ෙ�. 

බැඳලා අ���ද� ය�න ක�� සම�කෙ� 

ප�ෙ� අයෙ� වැර� ෙප�නලා ඒ අයව� 

ස���ණෙය�ම වෙ� ඈ� කළා�.

“එයා ෙව�ෙව� මම මෙ� ප�ල අතඇ�යා. 
හැබැ� මම ෙමානා කළ� වැඩ� නෑ. 
හැමෙවෙ�ම �ය�ෙ� එයා කරන ෙදව� ගැන 
�තර�. මට �� �දහස� නැහැ. ෙකාෙහව� 
ය�න බෑ. කැම� ෙදය� ක�න බෑ. හැමෙ�ම 
එයාට ඕන ��යට. ෙකා��ම ��ෙවා� මම 
අ�න ඇ��වල පාට පවා �රණය කර�ෙ� 
එයා.”

න�� රජෙ� ආයතනයක වග�ව�� 

තන�ර� දරණ ෙකෙන�. ඉ�� ඔ� �තරම 

ඔ�ෙ� ��යාෙ� �රාෙ��ව �යවන ගම� 

ඇයව පහ� කරලා කතා කරනව�.

“මං ෙව�ෙව� හ�යට ස�� �යද� 
කරනවා. ෙවලාවකට මම එපා �ය�� අව� 
නැ� ෙ�ව� අර� ෙදනවා. ඒ කරලා හැෙමා� 
එ�කම ඒවා �යවනවා.”

සම�කා පැයකට වඩා සැ�යෙ� වැර� 

��වා. ප�ෙ� දවසක ඇය ෙබාෙහාම 

අමා�ෙව� න��ව� මෙ� ළඟට 

එ�කරෙගන ආවා.

න�� ෙබාෙහාම උජා�ෙව� මෙ� 

ළඟට ඇ��ලා ක�ල� �ට ක�ල� �ලා 

ඉඳග�තා. ���ම ර�සාව ගැන ක�වා� 

ගැ�වා. එක ෙකා� එක�� ඕනම ෙදය� 

කර�න ��ව� ��වා.

“සම�කා අද සැපට ඉ�ෙ� මම �ස�. 
හැබැ� එයා මට සලකන ��ය අ��ම�. 
ෙ� ළඟ� එයා මෙ� ෙසෙර��  ෙදක උ�� 
එයාෙ� ෙසර�� ෙදක� �යලා. මාව 
ෙකා�චර පහ� කරනවද �යලා 
ෙ�ෙරනවාද?

අ�ක මට ප�� කන 
හැ� උග�න�න 
ක��� ඕෙ� නෑ. 
මෙ� ගෑ� ගැන මම 
බලාග�න�...”

එෙහම �යලා 

න�� නැ�ටලා 

ය�න �යා. 

එතැ�� එහාට ඔ� 

උපෙ�ශනයට ආෙව� 

නැහැ. උපෙ�ශනෙය� 

සම�කාෙ� කාංසාමය 

ත��වය යටප� �ණ� 

සැ�යෙ� වද �ංසා ඉවරය� 

�ෙ� නැහැ. ප�ෙ� ඇය න��ෙග� 

ෙව�ෙව�න �රණය කරලා ��ණා.

ෙ� සැ�යට ��ෙ� නා��ම ෙපෟ�ෂ 

ල�ෂණ (Narcissistic Personality). 

ඒක ෙපෟ�ෂ අක්ර�කතාවය�. ෙලාෙ� 

ජනගහනෙය� 6.2% කට ෙ� ගැට�ව 

�ෙයනවා. ඒෙක� 70%� ���. ඇතැ��ට 

වැ��� කාෙල�� ෙ� ෙපෟ�ෂ ත��වය 

ඇ�ෙවනවා. නවෙයා�� �ෙ� ද�ව� 

�ළ� ෙ� ල�ෂණ �ෙයනවා. ඒක ඒ වයෙ� 

ෙහා�ෙමාන ෙවන�කම� එ�ක ඇ�ෙවන 

තාවකා�ක ආක�මය ෙවනස� �සක 

නා��ම ෙපෟ�ෂ ත��වය� ෙනෙම�.

මම�වය �යන ෙ� තම� ෙ� අයට �ෙයන 

ෙලා�ම ගැට�ව. මම තම� ෙපාර, මට තැන 

ෙද�න, මෙ� �ණ කථනය කර�න වෙ� 

ෙ�ව� සමාජෙය� �තරම  බලාෙපාෙරා�� 

ෙවනවා. එයා ගහන පෙ�ට අ�� අය නටන 

හැ� බලලා ඒෙක� ස�ට� ලබනවා.

එයා නැ�ව අ�� අයට ��� කර�න 

බැහැ �යලා ඔ�� �තනවා. අ�ක ෙවන� 

ෙකෙන�ට උද� කරලා ඒක හෙමාටම 

�ය�න� කැම��. �තරම වැ��ර කතා 

කර�ෙ� එයා. ෙමාකද ෙවන ෙකෙන�ට 

සව� ෙද�න ෙ� ෙපෟ�ෂය ස�ත අය 

කැම� නැහැ. ඒ වෙ�ම  අ�� 

අයට දැ�ව �� �� �නවා.

�වාහ ෙව�න ඉ�න 

කාෙල� ල�සන 

ෆැ�ට� ෙලාකය� 

මවලා සහක�වව 

රව�ටග�න ඔ��ට 

��ව�. �වාහෙය� 

ප�ෙ� සහක�වව 

ප�ෙල� ඈ� 

කරන එක� ෙපා� 

ල�ෂණය�. නෑදෑ 

�තව�� නැ� 

�ණහම සහක�වව 

පාලනය කර�න 

ෙබාෙහාම පහ��ෙ�.

නා��ම ෙපෟ�ෂය ස�ත 

ෙකෙන� එ�ක �ත්ර �ණාහම ���ම 

එයාෙ� ෙහාඳ හැෙමාම එ�ක �යනවා. 

හැබැ� අර �දගලයෙග� ෙපා� හ� වරද� 

�ෙණා� අර ක��ම ඒ ��ගලයා ගැන තැන 

තැන වැර� �ය �යා යනවා. ෙබා� �යලා 

ෙකාටවනවා. ඔ�ෙ� අ�� ෙවන වැර� 

ෙබාෙහාම ��වට තැ�ව� අ�� අයෙ� 

වැර� ෙබාෙහාම ෙලා�වට ද�නවා. ෙමයා 

ෙමෙහම ෙකෙන� �යලා �ල� අ�රග�න 

අමා��. ෙමාකද ෙ� ෙපෟ�ෂය ස�ත 

අය ෙගාඩ� ෙහාඳ ග��ණ තම� 

�ල� ෙප�ව�ෙ�. අ�ක 

මට ෙ�ක කර�න ��ව� 

අරක කර�න ��ව� 

�යලා ෙබා� �යන 

�සා ෙගාඩ� අය ඒ 

කතාවලට �ව�ලා 

ඔ��ට ��� තැන 

ෙදනවා.

නා��ම ෙපෟ�ෂය 

�ය�ෙ� ෙහාඳ 

කර�න අමා� 

ත��වය� ෙනෙම�, 

ෙහාඳ කර�න බැ� 

ත��වය�. ඒකට ෙ��ව 

��ම ෙවලාවක ඒ අය තම�ෙ� 

වරද ��ග�ෙ� නැ� එක.

තම� ආශ්රය කරන යා�ෙව�, ප�ෙ� 

ෙකෙන�, කා�යාලෙ� ඉහළ �ලධා�ෙය� 

නැ�ත� සහක�වා ෙ� ල�ෂණ ෙප�වනවා 

න� ඔ� වටා ��ස සෑෙහන �ඩනයකට 

ල�ෙවනවා. යා�ෙව�, නෑදැෙය� නැ�ත� 

කා�යම�ඩලෙ� ෙකෙන� න� ඒ අයෙග� 

ඈ�ෙව�න නැ�ත� ෙවන ෙජා� එක� 

ෙහායාග�න ��ව�. හැබැ� �වාහ ෙව�� 

ෙකනා ෙ� ෙපෟ�ෂය ස�ත ෙකෙන� න� 

ප්ර�නය �ක� සං��ණ�.

නා��ම ෙපෟ�ෂය ස�ත ��ගලයා 

තම�ෙ� සහක�වෙ� මාන�ක �දහස 

නැ� කරනවා. අ��ත ෙලස පාලනය 

කරනවා. අර අ� කතාවට ත� කපනවා 

�යලා �ය�ෙ�. ��ෂම ��යට 

සහක�වෙ� ආ�මශ��ය �ඳලා තම�ෙ� 

තැන හ�ග�නවා. තම�ෙ� සහක�වව 

පාලනය කර�න අමා�� �යලා නා��ම 

��ගලයට දැෙනනවා �යලා �ත�නෙකා. 

එතෙකාට ඔ� කර�ෙ� “මම මැෙරනවා” 

වෙ� කතා �යන එක. නැ�ත� සහක�වව 

ෙලාෙකට වැර�කාරෙය� කර�න එක එක 

උපක්රම ෙයාදන එක.

ෙහාඳම ෙ� �වාහ ෙව�න ක�� ෙ� වෙ� 

ෙකෙන� අ�නග�න එක. �වාහයට ක�� 

ෙකෙන� අසාමා� ෙළ�ග�කම� 

ෙප�වනවා න� ඒ ගැන 

සැල��ම� ෙව�න. 

ඒ වෙ�ම තම�ෙ�ම 

ප�ෙපා�ය ගැන වැ��ර 

�යවන ෙකෙන�ද 

බල�න. �ක� ��ෂම 

ෙවනවා න� ඒ වෙ� 

ල�ෂණ අ�නග�න 

අමා� නැහැ.

දැනටම� �වාහ 

ෙවලා න� කර�න 

��ව� ෙ�ව� ෙදක� 

�ෙයනවා. එක� ත��වය 

ෙ��� අර� ෙ� ගැන 

අවෙබාධෙය� ඔ�ට/ ඇයට 

තැන �ලා ඉවසෙගන ඉ�න එක.

අ�� �ස�ම තම�ෙ� මාන�ක 

�වතාවයට තැන �ලා සහක�වෙග� 

ඈ�ෙවන එක.

ෙ�වා ෙ� අය �තාමතා කරන ෙ�ව� 

ෙනෙම�. ඒ �සා එවැ� උද�යට එ�ක 

ගැ�� ඇ� කරග�න එක ෙ��ම� 

ඇ� වැඩ� ෙනෙම�. ද�ෙව�ට �ං� 

කාෙල� හ� අවධානය� ෙනාලැ�ම, 

�ං�ක අපෙයාජන, කලහකා� ප�සරවල 

හැ�වැ�ම වෙ� ෙ�� �තර� ෙනෙම� 

අ�අවධානය� දැ��ම �සා� නා��ම 

ෙපෟ�ෂය ස�ත ��ගලය� ��මාණය 

ෙවනවා. ඒ �සා ද�ෙව� ඇ�දැ� කර�� 

අනාගතෙ� ෙ� වෙ� ෙපෟ�ෂය� ඇ� 

��ගලෙය� ෙනාෙවන ෙලස ඒ ද�වා හ� 

වඩා ගැ�ම ෙදම��ය�ෙග� වග�ම�. 

එෙහම ෙනාකෙළා� ෙ���ච ඉර� නව�න 

බෑ වෙ� කරද� උස මහ� ෙව�� අයෙ� 

ෙ� ත��වය ෙවන� කර�න අමා��. 

ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

නා��ම 
ෙපෟ�ෂය 

�ය�ෙ� ෙහාඳ 
කර�න අමා� 

ත��වය� ෙනෙම�, 
ෙහාඳ කර�න බැ� 

ත��වය�

එයා 
මට සලකන ��ය 

අ��ම�. ෙ� ළඟ� 
එයා මෙ� ෙසෙර��  

ෙදක උ�� එයාෙ� ෙසර�� 
ෙදක� �යලා. මාව 

ෙකා�චර පහ� කරනවද 
�යලා ෙ�ෙරනවාද?

මැෙර� මම ෙනාකා 
ෙ� වෙ� ෙකා�ෙලාන� එපා 

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



052022 ෙනාවැ�බ� 02 වන බ��
දැ��ම�

²  l`Mjka È.= iqkaor flia l,Ula ,eîug;a"

²  mqreI md¾Yjfha ;Ügh mE§u kj;d,Sfï lÈu úiÿula 

f,i Ndú; l< yels fuu iqkr n%dyaó flaIrCId ff;,h 

u.ska" mdrïmßlj ysiflia ye,S ;Ügh mE§u jegqKq 

ysiflia kej; fkdtkjd hs hk mqyq u; uq,ska Wmqgd oukq 

ksielhs'

²  l=vd orejkaf.a OdrK Yla;sh yd iauD;sh jeãug bjy,a 

jk ksIamdokhls'

²  vn,a fndhs,a lrk ,o f;,a iaj,amhla wdf,am lsÍfuka 

Wl=Kq jix.;hg ;s;'

²  wl,g ysiflia jeàu yd meiSu kj;d,hs'

²  úfYaIfhka ysiflia meiSfï uQ,sl wjia:dfõ isgu iqkr 

n%dyaó flaIrCId ff;,h Ndú; lf<a kï bka Tng mqÿu 

iy.; m%;sM, f.k fok nj Tngu yef.kq ksielhs'

²  ysiflia u,dkslj ÿ¾j¾Kh ù we;akï m%dKj;a flia 

l<Ula ,nd .ekSug Tng wksjd¾hfhka yelsjkq we;'

²  Tfí ysiflia flaYd,xlrKhg Ndckh lsÍfïoS Ndú; 

lrk ,o ridhksl øjH ksid m`Mÿ ù we;akï iqkr n%dyaó 

flaYrCId ff;,h udi lSmhla ysi flia u; .e,aùfuka 

kej; Tng m%dKj;a iajNdúl flia l<Ula ,nd .; yels 

ùu fuu uy.= n,e;s ff;,fha we;s iqúfYaI;ajhhs'

~§py t²£ƒŠò »Y‰}y¿}£ »»lzx
ienEu .=K fok Tiqf;,a ksIamdokfha

Èjhsfka m%uqL;u kduh Èkd isák iqkr fjoueÿfrka'''

iEu f.orgu Èj Tiq Tfí foda;g ksn`oj u f.fkk iqkr fjo ueÿfrka fjf<`o fmd<g y`ÿkajd fok 
mqÿu iy.; m%;sM, f.fkk iqkr n%dyaó flaIrCId ff;,h Tn;a wou w;aúo tys ienE fjki jgyd.kak' 

wka lsisÿ f;,lg fkdfojks iqkr n%dyaó flaIrCId ff;,fha we;s iqúfYaI;ajh

²  wêl ysiroh" ysiafydß" weiaj,ska l`ÿ`M .e,Su" weiaj, 

±ú,a," weia fndoùu iqj lr" Tfí ysig uy;a isis,ila 

f.k foñka Tng iqjodhl kskaola ,eîug Tng fuu f;, 

ufydamldÍfõ'

 woaú;Sh iajNdúl T!IO jÜfgdarejlska iukaú; 

fuu ff;,h lsisÿ ridhksl øjHhlska f;drj ksIamdokh lr 

we;s neúka Tng fuu ff;,h jrla fojrla ysig ±ófuka u 

tys we;s T!Iëh .=Kh Tng m%;HCIfõ' uy.= m%;sM, /ila 

w;alr fokq ,nk iqkr n%dyaó flaIrCId ff;,h mdrïmßl 

RIs NdIs; jÜfgdarejlg wkqj T!Iëh fld< hqIfhkaa 

ks¾ñ;h' Tn fidhkafka i;H Tiq f;,la kï" tys fjki oeka 

Tng w;aúosh yel' iqkr n%dyaó flaIrCId ff;,h ±ka ish¨u 

wdhq¾fõo fjf<`o ie,aj,ska Tng ñ,§ .; yel'

ksIamdokh iy fnodyeÍu 
wdhq¾fõo ffjoH k§ld .ckdhl
iqkr fjoueÿr' w,fld,uvmdr" r;af;dg" ud;f,a

úuiSï - 077 884 39 66 $ 066 225 57 22

   

ksIamdokh iy fnodyeÍu 
wdhq¾fõo ffjoH k§ld .ckdhl
iqkr fjoueÿr' w,fld,uvmdr" r;af;dg" ud;f,a

úuiSï - 

ñ, 
re'650/=

j;auka iudcfha ld¾hnyq,;djh"wiykldß;ajh iudÔh 
ðjk rgdj"fi!LH ;;a;ajh" jD;a;Shuh mßirh ksid 
fndfyda fofkl= udkisl wd;;shg f.dÿre fjñka úIdoh 
jeks udkisl frda.s ;;ajhg m;aùu lk.dgqodhl 
;;a;ajhls' l=vd" ;reK" ueÈúh" uy¨ nyq;rhlg 
we;súh yels udkisl frda.s ;;a;ajhlg f.khk udj; 
udkisl wd;;shhs'

1' udkisl wd;;sh hkq l=ulao@
fud<fha we;sjk is;=ú,s yd YdÍßl l%shdj,shla i`oyd 
ix{d ksl=;aùu isÿjkafka iakdhq u.ska'fuu iakdhq uyska 
ikaksfõokh i`oyd fkdfhl=;a ridhksl øjH wjYH 
jkjd' ñksia fud<h ;=< m‚úv /f.k hdfï l%shdj,shg 
odhl jk iakdhq iïfma%IK ridhksl ixh;sh wiunrj 
mej;Su l%u l%ufhka úúO udkisl frda. ldKav i`oyd 
fya;= idOl jkq we;'

2' udkisl wd;;sh fmkajk frda.S ,laIK fudkjdo@
    fuh m%Odk f,i ye.Sïj, ke;akï is;=ú,s j, we;sjk 

fjkiaùï" yeisÍï rgdfõ fjkiaùu" ldhsl frda. ,laIK 
f,i fuh fldgia ;=klg fnÈh yelsh'

 ye.Sïj, we;sjk fjkialï'
u;lh wvqùu" ;SrK 
.ekSfï yelshdj wvq 
ùu" wjOdkh wvqùu" 
wd;au úYajdih wvqùu" 
ks;r Nh oekSu" ;ryd 
hdu" iajdNsudkh 
ySkùu" udkisl 
tald.%;djh mj;ajd 
.ekSug wmyiq ùu" 
;uka lrk lghq;= 
ms<sn`oj iy wkd.;h 
ms<sn`o ìhlska miqùu" 
ksr;=re ;e;s.;a 
iajrEmhla we;sùu" 
fkdreiaik iq¨ 
iajNdjh hk ,laIKh'

 yeisÍï rgdfõ fjkialï'
    wdydr wreÑh fyda wêl f,i wdydr .ekSug fm,ôu' 

fndfyda me‚ri lEu .ekSug fm,ôu' ;ukaf.a ndysr 
fmkqu .ek Wkkaÿj wvqùu' meyeÈ,sj l:d lsÍug 
fkdyels ù f.d; .eiSu" yqol,dj isàug oeä leue;a;la 
oelaùu" ye`vqïnr .;sh yd úYdo ,laIKo fudjqka ;=, 
fmkakqï lrkjd'

   ldhsl fjkialï' ysiroh" blaukska mSxvdjg 

m;aùu"f;d,lg fõ<Su" kskao fkdhdu" wêl f,i oyäh 
oeóu" yDo iamkaok fõ.h jeäùu" uq;%d msgjk jdr .Kk 
jeäùu" nv mqrjd oeóu" nfâ oeú,a," Tlaldrh" uiamsvq 
;o .;sh oekSu" fldkao lelal=u" fn,a, lelal=u" we`.m; 
fndfyda reodj jeks frda. ,laIKo ;j;a iuyr wh ;=< 
weiaj, l¾‚ldj úYd, úu" ,sx.sl wdYdjka wvqùu" 
we`.s,s fjõ,Su" w;amdj, we`.s,s ysßjeàu"iu u;=msg 
oeú,a,la we;sùu wd§ ,laIK oelsh yels jkjd'

3' udkisl wd;;sh we;s ùug fya;= idOl'
 cdkj, iajNdjh" fyda¾fudak 

fjkialï" §¾> ld,Sk 
Ndú; lrk fnfy;a øjH" 
jhig hdu fud<hg jk 
ydks" iudÔh jgmsgdj 
fukau B¾IHdj md,kh lr 
fkd.ekSuo ñka m%Odkh'

 ;jo yÈisfha we;sjk ord.; 
fkdyels lïmdj we;s lrk 
isoaêo n,mdkq we;' tkï 
urK"uqo,a mdvq"m%shhkaf.ka 
úfhdaùu" wdor in`o;d ì`§ hdu" iudch ;=< we;s frda. 
ìh" wdh;kfha md,lhkaf.ka jk n,mEu" .=rejrekaf.a 
neKqïo" we;eï mqoa.,hkaf.ka ;j;a mqoa.,hka 
iuÉp,hg ,lajk wdldrh" ,eÊcdjg m;ajk wdldrh" 
oeä f,i úfõpkhg Ndckh jk wdldrh" wka wh bÈßfha 
wjudkhg ,laùu jeks oekSï ;=<skao ,sx.sl wmpdrj,g 
,laùu ksid we;sjk udkisl ixl+,;d wd;;sh f.k §ug 
uQ,sl idOl jkq we;'

 tÈfkod Ôú;fha§ wm uqyqK fok .eg¨" m%Yak" wiykldÍ 
nj" ;r.ldß;ajh' n,dfmdfrd;a;= ì`o jeàu" wêl 
ld¾hnyq,;ajh" f>daIdldÍ nj" wúfõls csjk rgdj" 
ord.; fkdyels jev lkaordj wmg fndfyda udkisl 
wd;;sh we;s lrkjd' 

4' udkisl wd;;sh fjk;a frda.j,g n,mEula we;slrkjdo@

fndfyda oreKq frda. ;;ajj,g f.dÿre ùfï wjodku 
uQ,sl idOlh udkisl w;;shhs'fï w;r wêreêr mSvkh 
we;sùu" yDo frda." widokh" .eiag%hsáia" Èhjeähdj jeks 
frda. ;;a;aj m%Odk fjkjd'

 yDo frda.
udkisl wd;;sh lrkfldg f.k YÍrh ;=, hï hï 
ridhksl øjH  i%djh fõ' fufia i%djh jk tla øjHhla 
kï —weâßk,ska ˜kïjQ iakdhq W;af;ackhhs' fuu øjH 
u.ska reêr Ouks j,g ydks meñfKkjd' ta ydks jQ ia:dkh 

u; reêrfha mÜáld leá .efikakg mgkaf.k l%u 
l%ufhka úYd, ù f,a leáhla njg jefvkak mq¿jka oeä 
udkisl wiykhla we;s jQ úg yDohdndO we;sùug tla 
fya;=jla jkjd' is;g oefkk nh lrKfldg f.k iajhx 
iakdhq moaO;sh l%shd;aul ù yoj; .efyk fõ.h 
jeäfjkjd' ^Palpitation& fõ.fhka yqiau .ekSu ksid 
Panic Attack jeks ;;a;aj we;súh yel'

 reêr mSvkh jeäùu'

 mlaI.d; frda.h 

reêr kd,j, lsishï wjysr;djhlg ,laù 
;sìu' fud<hg .uka lrk reêr kd, mqmqrd 
hdu fyda tfia .uka .kakd kyrfha 
wjfrdaO;djlg ^Obstruct& ùfuka mlaI.d; 
frda.h  we;sùu mj;sk iudch úIu;djh" 
fldf,aiagfrda,a" Èhjeähdj md,kh fkdùu" 
reêr mSvkh md,kh fkdùu" udkisl wd;;sh 
f.k ÿka ixl=,;dj iuyr wjia:djkays 
we;sjk ye`.Sï WKqiqï Woafõ.ldÍ ;ryj" 
fl%daOh oeä udkisl wd;;sh fuhg fya;= 
idOl jkq we;'

 .eiag%hsáia frda.h 
fud<h wudYh w;r we;s iakdhq iïnkaO;djh ksid 
udkisl wd;;sh we;s jQ úg yhsfv%dalaf,daßla wï,h jeä ù 
.eiag%hsáia ;;a;aj we;sjkq we;' túg wêl f,i .eiaá%kA 
fyda¾fudakh i%djh úu' wdudY .%yKsh ;=jd, we;slsÍug 
iu;ajkq we;'

.eiag%hsáia ;djld,sl md,kh frda. uQ,fha j¾Okh 
ixl=,;djhla we;s lrkq we;' tys§ we;sjk wdï,sl úI 
reêrhg tl;= ù wdl%uKh jQfha jl=.vq kï jl=.vq 
frda.o wdl%uKh jQfha uq;%d ud¾.h kï uq;%d frda.o" 
wdl%uKh jqfha YÍrfha wfOdaNd.h kï w¾Yia"u, noaOh 
jeks frda.o wdl%uKh jqfha yDoh kï yDo frda. ta ta 
bkaøshkag wdfõKsl frda. ;;a;aj we;slr,Sug udkisl 
wd;;sfha n,mEu oreKq frda.S ;;a;ajhka lrd Tn f.khkq 
we;'

5' fydañfhdam;s u.ska iqj lrkafka flfiao @
udkisl wd;;sh uQ,sl mokï fjñka yg.;a ldhsl" 
udkisl ye.Sï" yd yeisÍï rgdfõ fjkialï fmkakqï lrk 
úúOdldr frda. ,laIK fydañfhdam;s ffjoH m%;sldrj,È 
thg uQ,sl jQ fya;= idOl jQ fud<fha ridhksl ixhq;sh 
fjki h:d;;ajhg f.k§ug wod< lr.ekSu fuu ffjoH 
m%;sldr l%ufha iqúfYaIs;ajhhs'

ngysr ffjoHjrhl= jk fydañfhdam;s ffjoH úoHdfõ 

mshd jk ieuqfj,a f*âßla ydfkaudka ;=ud iqjh ms<sn`o 
fidhd.;a uq,O¾uh —iudk fohska iudk foa iqjm;a fõ 
˜hk u;h u; mokï fjñka fud<fha ridhksl fjkialï 
fmkajk frda. ,laIKh tys ix{dj f,i f.k tu frda. 
,laIKhg iudk T!IOh YÍrhg wkq.; lsÍu ;=, 
ix{dj ksjd oukqfha fjkia jQ ridhksl ixhq;sh kej; 
h:d;a;ajhg m%;sia:dmkh lsÍfuks' tu.ska frda. 
,laIKh ke;sù hdu isÿ jkq 
we;' frda. ,laIKh tkï 
ix{dj ksjd oeóu md,khhs' 
^ngysr ffjoH l%uh & 
;jÿrg;a frda. ,laIK tkï 
ix{dj ke;sù hdu tys 
iqjhhs ^fydañfhdam;s ffjoH 
l%uh & fuh wm jgyd .; 
hq;=u fõ' fuh jgydf.k 
fydañfhdam;s m%;sldr ;=<ska 
,nk iqjh Tjqkag tkï  
Psychological Immunization 
udkisl m%;sYla;slrKh 
Tjqkaf.a fud<h ;=< j¾Okh 
jkq we;' tu.ska ukig 
we;=¿ jk úiîc kue;s 
úúOdldr wys;lr is;=ú,s bka 
bj;alrkq ,efí' ta jf.au 
;udf.a is;=ú,s ksjerÈ lsÍu" 
wd;au úYajdih jeä ÈhqKq 
ùu" w;u Yla;sh j¾Okh ùu" ;uka ms<sn`o wjfndaOh 
jeäÈhqKq úu" tkï wvd< jQ ye`.Sï" yeisÍï rgdj" ldhsl 
fjkialu csjk l%shdj,sh h<s mqk¾ia:dmkh lsÍu ñka 
isÿjkq we;' tkï fuu m%;sldr l%ufhka úIdoh 
^Depression, Obsessive Compulsive Disorde ^OCD) 
Nsfkdkaudoh jeks úúO udkisl frda.S ;;a;aj w;=re 
wndOhlska f;drj iqjm;a ùu ksielju isÿjkq we;' 

0112 637740/ 0112 637741
071 8250716 / 071 8250717

igyk fca' ta' iS Ydka; l=udr

úuiSï (
tÉ'fla' fydañfhdam;s

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

lgqneoao" fudrgqj'

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

tÉ'fla' fydañfhdam;s 
wdfrda.HYd,dfõ ks¾ud;D 

ffjoH
wkqId fyaul=udr

udkisl wd;;shg ksiel úi`ÿu fydañfhdam;s m%;sldr
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ෙ� �නවල කාෙ�� වැ� අවධානය 
ඔ�ෙ��යාෙ� පැවැ�ෙව�� �ෙබන ��ස� 
��ස ෙලාක �සලාන �ක� තරඟාව�ය ගැනය. 
ඇද�ය ෙනාහැ� පරාජය�� ෙලාක �සලාන 
ගමන ආර�භ කළද � ලංකා ක�ඩායම දැ� 
දැ� ය�� ���� ජයග්රා� ��මයට පැ�ණ 
�ෙ�. �රණා�මක තරඟ �පයක�ම ව�නා 
ඉ�� �පය�ම �ය� කර�� ඒ ජයග්රා� 
��මය ඇ� කෙ� ෙවන ක��� ෙනාව � 
ලංකා ක�ඩායෙ� ��ෙපළ ��ක� �ස� 
ෙම��� ය. කල� ල�� අතර ෙනා��ය� ෙ� 
වන�ට ක�ඩායෙ� ල�� මැ�ම බවට ප�ව 
���ෙ� ඔ��. ඉ�� ෙමෙල�� �ස� ෙලාක 
�සලානෙ� හරඹ පා�� ලංකාෙ� �ට ඔ� ගැන 
කාට� වඩා ස�� ෙව�ෙ� මෙ��කා 
�ව�� �මා� වන �ස�ෙ� ආදර�ය 
මවය. ඉ�� �� රට�ම ෙ� ෙමාෙහාෙ� 
ආදරය කරන ඇයෙ� �ක� �රයා 
ගැන ෙසා�� කතාබහකට �ල�ර�නට 
�තාෙගන� ප��ය� අ� �ස�ෙ� 
ෙගව� පැ�තට �ෙ�. 

ෙ� දව�වල අ�මා ෙලා� ස�ට�� ඉ�න 
බව ෙ�නවා. මං හ�ද?

අ�මලා ෙකාෙහාම� ද�ෙවා 

ඉ�සරහට යනවා ද��න කැම��ෙ�. 

මම� එෙහම�. ඇ�තටම ��ෙවා� 

ෙ� දව�වල න� �ස� ගැන 

�යාග�න බැ� තර� ස���. එයා 

ෙලා� කැප��ම� කළා ආෙය� 

���� ද�ෂතා අතරට එ�න. ඉ�� 

ෙ� දව�වල එයාෙ� ද�ෂතා �හා 

බලාෙගන මං හ�ම ස��� ඉ�නවා.

���ම අපට �ය�න පාස� කාෙ� 
එෙහම �තා ෙමාන වෙ� ද�ෙව�ද?

අෙ� ෙගව� ෙමාර�ෙ�. ඒ �සා �ස� 

ඉ�ෙකාෙ� �ෙ� ෙමාර�ව ෙ��� �මාර 

��හලට. එයා ඒ කාෙ� ඉඳ�ම පා�ෙ� �ට� 

ද�ෙව�. ෙහාඳට ඉෙගනග�තා. හැබැ� 

හැමෙ�ටම වඩා �ක� ගැන එයාට ෙලා� 

උන��ව� ��ණා.

ඒ �ය�ෙ� පාස� යන කාෙ� �ස� දඟ වැඩ 
කරලම නැ�ද?

ෙකා�ෙල�ෙ�..  ඉ�� ඉ�ෙකාෙල� 

ෙපා� ෙපා� දඟවැඩ කර�න ඇ�. ඒ� මට 

ඉ�ෙකාෙ� ය�න ෙවන තරෙ� දඟ වැඩ� 

න� එයා කව�ව�ම කරලා නෑ.

හැබැ� වචනය� ෙදක� කතා කරන 
කාෙ� ඉඳ�ම �ස�ට �ක� ගැන 
ෙලා� උන��ව� ��ණ� ෙ�ද?

(�නාෙස��) අෙ� ඒක න� 

ඇ�ත. මට මතක� අ���ද� මාස 

�න� වෙ� වයස ෙවනෙකාට අ� 

එය� එ�ක ��පාෙ� ව��න 

�යා. ඒ යනෙකාට අර පහළ 

කඩ��ෙ� ෙස�ල� බ� කඩ 

එෙහම �ෙයනවෙ�. ඉ�� 

අ�චර ෙස�ල� බ� ෙගාෙ� 

�ලා��� බැ� එක�� 

ෙබාෙල�� �යනවා දැකලා 

ෙමයා ඒකම ඉ�ලලා ඇ�වා.

ඉ�� ඊටප�ෙ� ඒ බැ� එක� 
ෙබාෙල� අර� ��නද?

ෙපා� එකාෙ� ආසාවෙ�. ඉ�ල� 

පමාෙව�ම අර� ��නා. අර� ��නට ප�ෙ� 

තම� ෙහාඳම වැෙ� ��ෙ�. ඒ �ය�ෙ� 

��පාෙ� ප�ෙය� ප�ය න��� අ� එයාට 

ගහ�න ෙබාෙ� ��න ඕන. ෙකාෙහාම හ� 

ඉ�� අ�ට එ� උඩට න��න �ෙ� නෑ. 

සාම ෛච�ය ළඟට ��� ආප� හැෙර�න 

�ණා.

�ස� ගැන ඒ වෙ� රසව� ��� 
අ�මා ළඟ තව� ඇ�?

(�නාෙස��) ෙමාකද 

නැ�ෙ�? ඒ ෙවනෙකාට �ස�ට 

අ��� ෙදක �න� වෙ� ඇ�. ඔය කාෙ� 

අෙ� ෙගව� ඉ�සරහා පාෙ� ෙලා� ළම� 

�ක� ගහනවා. �තා ඉ�� එතැනට ය�නම 

තම� දඟල�ෙ�. ඒ �සා අ� කර�ෙ� 

ෙ���ව වහලා �යන එක. ඒ� දවස� 

ෙදක� ය�� එයා ෙ���ව වහලා �ෙය��� 

��� පාෙ�. බල�� ෙමයා ෙ���ව ය�� 

බඩගාලා �ංගලා තම� ��� �ෙය�ෙ�. දඟ 

වැඩකට �යලා එයා කර� එකම දඟ වැෙ� 

ඒක තම�.

ඒ ��යට �ං� කාෙ� ඉඳ�ම �ක�වලට 
උන��ව� ��� �ස� �ක� �ඩකෙය� 
�ෙ� ෙකාෙහාමද?

�ස�ෙ� තා�තා �ෙ�� 

ෙම���. එයා ඒ කාෙ� 

ඉඳ�ම �ක�වලට 

��ම කැම��. එයාට 

තම� ඕන �ෙ� 

�තාව �ක�ව�� 

ඉ�සරහට යව�න. 

තා�තෙග� �තාෙග� 
ඒ උන��ව එ�ක 
�ස� ජා�ක ක�ඩායම 
�ෙයාජනය කර� �යලා එ� 
අ�මට �කමට හ� ��ණද?

එෙහම න� ෙලා�වට ��ෙ� නෑ. ඒ� 

පාස� ම�ට�� එෙහම ද�ෂතා ෙප�න�� 

මෙ� �තා� ජා�ක ක�ඩායමට ෙ��ෙණා� 

ෙකා�චර එක�ද �යලා මට ��ණා. එයාෙ� 

තා�ත� ඒකට ෙගාඩා� ආසාෙව� ��ෙ�. 

හැබැ� �ස�ට ��� කර� ස�ලා එෙහම 

�තරම ��වා අ�වා�යෙය�ම �ස� 

ෙම��� ජා�ක ක�ඩායමට ගහනවා �යලා.

ෙ� ෙවනෙකාට �ස� ෙම��� �ය�ෙ� 

� ලංකා �ක� ක�ඩායමට නැ�වම 
බැ� �ඩකෙය�. ඒ ගැන අ�මට ෙමාකද 
�ෙත�ෙ�?

ඒ ගැන මට ෙලා� ස�ට� �ෙයනවා. 

එයා ම� පාර�� ෙමතැනට ආ� �ඩකෙය� 

ෙනෙව�. �ස� අද ඉ�න තැනට එ�න 

ෙලා� කැප��ම� කළා. ඒ වෙ�ම එයා 

ෙගාඩා� �� ���.

අ� �ක� ෙ� ෙවනෙකාට �ෙයන ��ස� ��ස 
ෙලාක �සලානය ගැන කතා කර�. අ�මා 
�තනවද �ස� ඇ�� ක�ඩායම ෙම� සැෙ� 
ලංකාවට ෙලාක �සලානය ෙගෙන� �යලා?

මට �ෙතනවා ෙම� සැෙ� අෙ� අය 

ෙලා� ෙපර�ය� කර� �යලා. ෙමාකද 

ක�ඩායෙ� හ� එක��කම� 

ෙ�නවා. එකම වයෙ� වෙ� ළම� 

�ක�ෙ� දැ� ක�ඩායෙ� 

ඉ�ෙ�. ඒ හැෙමාම� ද�ෂ�. 

ඉ�� බැ�ෙවන එක� නෑ. 

ෙකාෙහාමහ� මං ආ��වාද 

කරනවා ද�� ශානක 

එ�ක අෙ� ළම��ට ෙම� 

සැෙ� ෙලාක �සලානය 

ජයග්රහණය කර�න 

ලැෙ�වා �යලා.

ෙ� දව�වල �ස�ට බැ� කර�න 
අ�ම� එක එක උපෙද� ෙදනවා 

�ය�ෙ� ඇ�තද?

(�නාෙස��) ඒක න� �ක� �තර 

ඇ�ත. මම� එයාෙ� තා�ත� �තරම 

�යනවා �ෙ� �ක� එෙ� ඉඳලා ල�� 

�ක� ගහ�න �යලා. ෙමාකද එයා බැ� 

කර�ෙ� ආර�භක ��ක� �යන තැන. 

එතැන ඉඳ� එයා ගහන හැම ල�ණ�ම 

ක�ඩායෙ� ජයග්රහණයට වැදග�. ඉ�� 

ඒ �සා අ� �යනවා �ක� ඉව�ෙම� �ක� 

එෙ� ඉඳලා ගහ�න �යලා.

හැබැ� එෙහම උපෙද� ��නට අ�මා �ස� 
බැ� කරන පළවැ� ෙබාෙ� න� බල�ෙ� 
නැ�� ෙ�ද?

(�නාෙස��) නෑ නෑ ඒක ගහ�� 

ඇ� ෙදක �යාග�නවා. ආෙය� 

ෙදවැ� ෙබාෙ� ඉඳ� තම� 

ගහනවා බල�ෙ�. ඒකට ෙ��ව 

�තාට පළවැ� ෙබාෙ� එ�� මට 

��ට� �තට බය�.

ෙ� දව�වල � ලංකා ක�ඩායෙ� 
ල�� මැ�ම ෙව�ෙ� 

�ස�. ප��ය තරඟ 
�පෙ��ම ඔ� ඒක 

ඔ�� කළා. ඒ 
ගැන� අ�මට 
�ය�න යම� 
ඇ�?

අෙ� ��ම 

ස�ට� 

�ෙය�ෙ�. 

එයා ෙ� ��යට 

එක�ගට ද�ෂතා 

ද�වනවා ද��� 

අ�මා ��යට හ� 

ස���. ඒ වෙ�ම එයා 

ප��ය �රණා�මක තරඟවල� 

�ඩා කර� ඉ�� �ක දැ�කම 

මට �හතමා� ආඩ�බරය� 

දැෙනනවා.

එයා 
වැ��රම 

���ෙ� අර ප්ර�න 
වගය� ෙවලා ක�ඩායෙ� 

නැ�ව �ට� කාෙ�. ඒ කාෙ� 
න� �� එෙ� මැ� එක� 
එෙහම ය�� “අෙ� මම� 

��යා න�” �යලා 
�යනවා.

���ම 
ඇ�වා “අ�මා 
මං ටැ� එක� 

ගහ�නද” �යලා. ඒ� 
මං ��වා “අෙ� �ෙ� 
ටැ� ගහ�� ෙගාඩා� 

�ෙදනවෙ�” 
�යලා

��පාෙ� සාම ෛච�ය ළඟට යනක� 
අ�ට �ස� එ�ක �ක� ගහ�න �ණා 

මම� 
එයාෙ� 

තා�ත� �තරම 
�යනවා �ෙ� �ක� 
එෙ� ඉඳලා ල�� 

�ක� ගහ�න 
�යලා

�ස� ෙම���ෙ� මව මෙ��කා �ව�� �මා�
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දැ��ම�

හැබැ� කාලය�ම �ස�ට ල�� අතරට 
එ�න බැ��ණා. ඒ �සාම සමහ� ඔ�ෙ� 
��හරඹය ගැන �ෙ�චන� කළා. ඒ ගැන 
එයා අ�ම� එ�ක කතා කරලා එෙහම  
නැ�ද?

�තා මෙග� එ�ක වැ�ය �ක� ගැන 

කතා කර�ෙ� නෑ. තා�තා එ�ක තම� 

ඒ ගැන කතා කර�ෙ�. මං �ත�ෙ� 

�ඩකෙය� ග�තම හැෙමාටම අමා� 

කාල� එනවා. �ස� ප�කෙල� ඒ වෙ� 

කාලය�. දැ� එයා ආෙය� ���� 

ද�ෂතා අතරට ඇ�� �ෙයනවා. 

ඇ�තටම �ස� �ය�ෙ� හ� සංෙ�� 

ද�ෙව�. ෙකෙන� එයාෙ� �ත 

���ෙවා� එෙහම ඒක එයාට දරාග�න 

�ක� අමා��. ඉ�� ප��ය කාෙ� �� 

ෙ�ව� එ�ක එයා ඒ හැමෙ�ම දරාෙගන 

අමා�ෙව� තම� ආෙය� ���� 

��මයට ඇ�� �ෙය�ෙ�.

ෙලාක �සලානය අතරවාරෙ� �තා අ�මලා 
එ�ක කතා කරනවද?

��ව� ෙවලාවට කතා කරනවා. 

එයාට දැ� �� �ෙව� ඉ�නවෙ�. ඉ�� 

�ස�ට එයා ද��ෙ� නැ�ව ඉ�න බෑ. 

ඒ �සා තරඟ නැ� දව�වලට ��ෙයා 

ෙකා� ග�නවා. ඒ ෙවලාවට �ව එයාට 

ෙප�න�න ඕෙ�.

�ස�ෙ� �ව ගැන �ය� එෙ� ��ඳ ගැන� 
ෙනා��ෙවා� ෙපා� අ�ව� ෙ�ද?

එයා �ෙෂ�. �ස�ෙ� පැ�ෙත� 

ග�තම එයා හ� ආදර�ය ��ඳ�. 

මෙ� පැ�ෙත� ග�තම එයා ආදර�ය 

ෙ��ය�. හැමෙවෙ�ම එයා ෙහවණැ�ල� 

වෙ� �ස�ෙ� ප�ෙස� ඉ�නවා.

එතෙකාට �ස�ෙ� ප�ෙ� ෙවන ක�ද 
ඉ�ෙ�?

�තාට තව නං�ෙය��, ම��ෙය�� 

ඉ�නවා. �ස� එයාලට� ��ම ආදරය� 

�ෙය�ෙ�. ඒ ෙද�න� එෙහම තම�. 

හැබැ� ම��ට න� �ක� �තර සැර�.

ෙගදර ඉ�න දවසට එෙහම �තා ෙමාකද 
කර�ෙ�?

ෙගදර ඉ�නවා න� හ� අ��. ෙමාකද 

ෙගාඩා� ෙවලාවට ����� �ෙයනවා. 

ඒ� ඉ�න දව�වලට සාමා� ��යට 

කතාබහ කරලා ඉ�නවා. හැබැ� දැ� න� 

ෙගදර ඉ�න ෙවලාවට ද�ව� එ�කම 

තම�.

එයා ක�න ආස ෙ�ව� එෙහම� ෙගදර 
ඉ�න දවසට අ�මා හදලා ෙදනවා ඇ� 
ෙ�ද?

�ස� ක�න ආස ෙ�ව� 

හද�න න� ��ම අමා�ව� 

නෑ. ෙමාකද එයා ක�න ආසම 

බ��, කරවල ෙත��ල�, 

ෙපා� ස�ෙබාල�.

�තා �ලා�තා කර�න� �ක� 
උන��� වෙ� ෙ�ද?

ඔ� ඔ� එයා �ලා�තාවලට 

හ� කැම��. ෙකා�ෙ� එෙහම 

එක එක �ලා�තාවලට කපනවා. 

හැබැ� එයා හ� ��ෙවලට 

ඉ�න කැම��.

දැ� එතෙකාට �ස� ටැ� 
එක� එෙහම ගහලා ඉ�ෙ� 
අ�මෙග� අහලද?

(�නාෙස��) අෙ� ඔ� 

���ම ඇ�වා “අ�මා මං ටැ� 

එක� ගහ�නද” �යලා. ඒ� මං 

��වා “අෙ� �ෙ� ටැ� ගහ�� 

ෙගාඩා� �ෙදනවෙ�” �යලා. ඒ� 

“එෙහම �ෙද�ෙ� නෑ” �යලා අෙ� ටැ� 

එක� ෙකාෙහාම හ� ගැ�වා.

�ස� වැ��රම ස��� �ට� දවස� 
වැ��රම සංෙ�� �� දවස� අ�මට 
මතකද?

මං �ත�ෙ� �තා වැ��රම ස���ෙ� 

එයා යා�ෙවලා �ට� ගෑ� ළමයා බැඳ� 

දවෙ�. ෙද�නා �ණගැ�ලා ��ෙ� 

ප��ෙ��. එයා වැ��රම ���ෙ� අර 

ප්ර�න වගය� ෙවලා ක�ඩායෙ� නැ�ව 

�ට� කාෙ�. ඒ කාෙ� න� �� එෙ� මැ� 

එක� එෙහම ය�� “අෙ� මම� ��යා 

න�” �යලා �යනවා.

�ස� ෙහාඳට බැ� කරෙගන ඇ�� ශතකය 
ෙප� ෙප� දැ� යන අව�ථා වැ�� �යලා 
අ�මට �ෙත�ෙ� නැ�ද?

ඔ� ඔ� එයා ශතක ෙප� ෙප� අ�� 

ෙවලා යන ෙවලාව� �ෙයනවා. අ� ඒ 

ගැන එයාෙග� අහ�� එයා �යනවා “මට 

ල�� ගහග�න මට උවමනා නෑ මට ඕන 

ෙකාෙහාම හ� මැ� එක �නව�න �තර� 

අ�මා” �යලා. පාස� කාෙල� එයා ඔය 

��යම�.

ආෙය� ෙලාක �සලානය පැ�තට 
හැ�ෙණා� �ස�ෙග� ද��න ආස ඉ�ම� 
එෙහම �ෙයනවද?

�ස� ෙට��, එ��න ශතක ගහනවා 

මං දැකලා �ෙයනවා. ඒ �සා මං ආස� 

�ස� ��ස� ��ස ශතකය� ගහනවා 

බල�න. අ��ම තරඟයට ඉ��යාව 

ඇ�� ඒ ශතකය ඒ තරඟෙ�� 

ඉ��යාවට එෙර�ව ගහනවා න� තව� 

ආස�.

අවසාන වශෙය� �ස� ෙම��� ගැන 
අ�මට �ය�න ෙමාක�ම හ� ෙදය� 
ඇ�?

මෙ� ෙලා� ආසාව� �ෙයනවා 

එයා ෙලාකෙ� අංක එෙ� 

��ක�වා �යලා අහ�න. මං 

�තනවා එයා මෙ� ආසාව 

ඉ�ම��ම ඉ�කර� �යලා.

�ව� එ�.ෙසන�ර�න

ksYamdokh

laf,kafilaia ,hsia flhd¾" laf,kafilaia ,hsia flhd¾ 
lshkafka iajNdúl Ydl idrhkaf.a tl;=jlska ye÷kq 
y¾n,a Ieïmq tlla'''

wdh;kh ye¢kaùu

fuu ksYamdokh wms bkaÈhdfjka wdkhk lrkafka' 
ihsâ,¾ fruãia m%hsjÜ ,sñgâ lshk wdh;kfhka ;uhs 
f.kajkafka' Tjqka ijNdúl ksYamdok" ksYamdokh lsÍu 
yd wmkhk lsÍu isÿlrkafka 2014 b|ka' fï fjkfldg 
ksYamdok 75 lg wêl m%udKhla Tjqka ksYamdokh lr,d 
;sfhkjd' Hair Care, Skin Care, Foot Care, Oral Care jf.a 
ldKav lSmhla Tiafia' ta jf.au rgj,a 70 lg muK 
wmkhkh isÿ lrkjd'

iqjm;a lrk frda.

úfYaIfhkau laf,kafilaia y¾n,a Ieïmq 
tl wms ysfia isák Wl=Kka u¾okhg 
ks¾foaY lrkjd' ta jf.au ysia lnf,a 
we;sjk ysiafydß md,khg;a fïl 
f.dvla fyd| Ieïmq tlla' Bg wu;rj 

fuu.ska ,efnk ;j;a 
m%;s,dN f.dvdla 
;sfhkjd'

fuh iajNdúl 
Ydlidr Ndú;fhka 
ksYamdokh lr,d 
;sfhk ksid 
wid;añl;d - 
fkdue;s ;rï'

úuikak 077 900 7867
ish¨u ‘duis j,ska ,nd .; yel

 Wl=fKd Ieïmq

wka;¾.; T!Iëh jákdlu 
fï Ieïmq tl m%Odk jYfhkau 

Ydlidr j¾. 5 la fhdodf.k 
ksYamdokh lr,d ;sfhkafka' m%Odk 
jYfhka wfkdaod îc idrh" fldaudßld" 
fldfydU f;,a" lr| f;,a" yd lmqre 
f;,a wvx.= fj,d ;sfhkjd' 

ta jf.au wms ysfia isák Wl=fKlaf.a 
Ôjk pl%j .ek l;dlf,d;a tafl wjê 
3 la ;sfhkjd' 

ì;a;r wjÈh 

l=vd wjêh 

mßK; wjêh 

idudkHfhka .eyekq Wl=fKla Èklg 
ì;a;r 4 la muK odkjd' ta ì;a;rhlska 
l=vd megõ ìysfjkak ojia  6-la 7la 
jf.a ld,hla .;fjkjd' ta megjqka 
f,dl= fj,d kej;;a megõ ìys lsÍug 
yels Wl=fKla olajd j¾Okh fjkak 
;j;a Èk 4la -5la jf.a ld,hla hkjd' 
fï ksid ;uhs wms lshkafka i;shg jrla 
ne.ska Ndú; lrkak lsh,d' t;fldg 
fï wjê ;=fkau bkak wh bj;a fj,d 
hkjd' ta jf.au Wl=fKla wfma ysi u; 
Èk 30 la muK ld,hla Ôj;a fjkjd' ta 
ksid fï Ieïmq tl i;shlg tla jrla 
ne.ska i;s 3 la muK tl È.g Ndú;d 
lsÍfuka iïmQ¾Kfhkau Wl=Kka bj;a 
lr.kak mq¿jka'

Wl=Kkaf.a fndaùu

fndfydaúg Wl=Kka isák 
mqoa.,fhl=f.ka ;j;a mqoa.,fhl=g 
Wl=Kka fndaùu isÿfjkjd' fuys§ ysi 
mSrk mkdj" f;dmams" ;=jdh" jf.a foaj,a 
yqjudre lr.ekSfuka" ta jf.au tlu 
we|l ksod.ekSfuka" fldÜg Wr" we| 

we;sß,s fmdÿfõ Ndú;d lsÍfuka 
Wl=Kka mqoa.,fhl=f.ka ;j;a 
mqoa.,fhlag fnda fjkak mq¿jka'

frda. ,laIK

   1' ysi leiSu ^fuh m%Odku 
,laIKh fõ&

  2' leiSu fya;=fjka we;sjk ;=jd,

  3' ;=jd, ksid we;sjk wdidok 
;;a;ajhka

  4' ksod .ekSfï wmyiq;djh 
^Wl=Kka rd;%Sfha§ jvd;a l%shdYS,s 
ùu ksid& 

mdßfNda.slhdg ,efnk m%;s,dN

1'  Wl=Kka yd Wl=Kkaf.a îc 
bj;alr kej; wdidokh ùu 
j<lajhs'

2'  ysiafydß md,kh lrhs'

3'  flaI uQ,h w¿;ajeähd lr 
ysiflia Yla;su;a lrhs'

4' ysiflia j¾Okh fõ.j;a lr È.= 
flia l<Ula ,ndfoa'

5'  ysialnf,a we;sjk leiSu iukh 
lrhs'

6'  ysialn< msßisÿj isis,aj ;nhs'

7'  Ndú;fhka miq uDÿ iqj|la ,ndfoa'

ñ,§ .ekSfï l%ufõoh - Tnf.a ,Õu 
;shk *duis Western Pharmacy 
tflka fyda wdhq¾fõo T!IOy,lska 
,nd.kak mq¿jka' Bg wu;rj 
Tka,hska ä,sjß l%ufhka 
f.kajd.kak;a myiqlï ;sfhkjd'

fjk;a ldrKd
Ndú;hg Wmfoia

²  ysiflia f;;alr laf,kafilaia 
Ieïmq ñ,s ,Sgr 5 - 10 muK ysig 

oud fmK k.sk;=re iïNdykh lr 
úkdä 4 la ;nd fyd¢ka fidaod 
yßkak'

²  kej; j;djla tfiau lrkak

²  úkdä  30 la we;=,; ysiflia 
f;;aj ;sìhÈu wvmK jQ Wl=Kka 
mSrd bj;a lrkak'

²  id¾:l m%;sM, i|yd i;shlg tla 
j;dj neÕska i;s 3 la Ndú;d 
lrkak' 

²  bkamiqj wjYH kï muKla uilg 
jrla neÕska Ndú;d l< yel'

²  jhi wjq' 6 isg by<g mdi,a orejka 
yd jeäysáhka i|yd iqÿiqhs'

²   weiaj,g ydkshla isÿ fkdlrhs'

iqjm;a lrk frda.

úfYaIfhkau laf,kafilaia y¾n,a Ieïmq 
tl wms ysfia isák Wl=Kka u¾okhg 
ks¾foaY lrkjd' ta jf.au ysia lnf,a 
we;sjk ysiafydß md,khg;a fïl 
f.dvla fyd| Ieïmq tlla' Bg wu;rj 

fuu.ska ,efnk ;j;a 

Wl=Kka j| lrk 
y¾n,a  Ieïmq 
Wl=Kka j| lrk 

 ji úi
 rys;hs
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ඒ පසුගිය ඔක්තෝබර් 26 වැනිදාය. 

රාජකාරී කටයුතතක ්වනු්වන් මා 

අනුරාධපුරට යමින් සිටි්ේ කැකිරාව 

මාර්්ග්යනි. කුකුළාත අතින් ්්ගන මීදුම් 

සළුවත කපා්්ගන යද්දී බැලූ බැලමට 

්ප්නන්නට තිබු්ේ පහුගිය ටි්ක ්කාළඹට 

වැහැපු වැස්සන් අඩකවත ්ම් ඉසවවට 

නම් වැටී නැති බවය. ඒ ව්ගක මා නිච්චියටම 

දැන්ගත්ත පාර ්දපස වූ කුඹුරුයා්යනි.

්ගැමි සුන්දරතව්යන් අඩුවක නැතිව මා 

ගිය මාව්ත ඊළඟට මා ඉදිරි්ේ මැවු්න් 

තවත හිත පිනා යන දසුනකි. ඒ සුදට සු්ද් 

ළමා සාරියකුත ඇඳ්්ගන ්නළුම් මල 

වට්ටියකද ඇතැතිව සිනාමුසු මුහුණින් 

එන අවුරුදු ්දාළහක දහතුනක 

වය්ස දැරියකි. යන ්ගමන ප්සකට 

දා වාහනය නවතා ්මා්හාතක 

බලා ඉන්නට තරම් ඒ දසුන ඇහැට 

ප්රියංකරය. ඒ ්කාළඹ අහස යට 

්්ගවන දිවියට එවැනි දසුන් ්බා්හාම 

විරල නිසාය.

තවත ටික දුරක යද්දී යළිත ළමා 

සාරි්යන් සැරසුණු එවැනිම ්ගැහැනු 

ළමයින් ්රාතතක මතුවිය. ටි්කන් 

ටික ඉදිරියට යද්දී ඒ දසුන ඇහැට 

හුරු විය. එ්හත එදින බදාදාවක වූ 

නිසා ඔවුන්්ගේ ඇඳුම මට තරමක 

ප්ර්ේලිකාවක වූ බව කිවමනාය. 

මන්ද ්ගැහැනු දරුවන් රංචු පිටින් 

ළමා සාරි ඇඳ්්ගන යනු අප 

දැක ඇත්ත ඉරිදා්ව 

දහම්පාසලටය.

“නම පැතනත දහම 
පොසල් තිනෙනනන 
්බදාදටද?”

ළමා සාරිය ඇඳ යන 

තවත ්ගෑනු දැරියන් 

කිහිප්ද්නකු ්පන්වමින් 

මා පාර අයි්න් සිටි මැදි 

වය්ස කාන්තාවක්්ගන් ඇසු්ව 

මතු වූ ්ගැටලුව ලිහා්ගන්නටයි. 

එ්හත ඇය සිනාසී දුන් පිළිතු්රන් ම්ගේ 

කුහුල තවත වැඩිවුණා මිස අඩුවු්ේ නම් 

නැත.

“ඔෙ කැකිරොව නසන්රල් නකොනල්ජ් එනේ ගෑනු 
ළමයි. එෙොලො ඉසනකෝනල් ෙනනන ළමො සොරිෙ 
ඇඳනග�.”

යන ්ගමන පැතතකට දමා ්හෝ මට 

හිතු්ේම ්මකී පාසලට ්්ගාඩ්වන්නටය. 

්වලාව උ්ද් හත හමාරටත කිට්ටුය. 

මා යන්න ආ ්ගමනට වැඩිපුරත ්වලාව 

ඇති නිසා වාහනය හැරවූ මා ළමා සාරිය 

ඇඳි දැරියක පසුපසින් වැටු්ේ ඇයටත 

්නාදැ්නන්නටය. එ්ලසින් මීටර් සීයක 

්දසීයක විතර යන්නට ඇත. ම්ගේ ඉදිරි්යන් 

දිසවූ්ේ ඒ අපූරු පාසලය. ඒ කැකිරාව මධ්ය 

විද්ාලයයි.

“නම පොසල මීට අවුරුදු අසූ�වෙකට කලින 
මුලිනම පටන අරන තිනෙනනන ්බසතිෙන 
සිල්වො මැතිතුමො. එතුමො කැකිරොවට නලොකු 
නසවොවේ කරපු නකන�ේ. එතුමො එදා හදපු 
පොසල තමයි සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.කන�නගර 
මහතතෙො පසනස මධ්ය විද්ොල ආරම්භ කරද්දි 
උතුරුමැද පළොනත පළවැනි මධ්ය විද්ොලෙ 
විදිෙට ආරම්භ කරලො තිනෙනනන. නම පොසල 

මධ්ය විද්ොලෙේ විදිෙට ආරම්භ කරලො 
දැන අවුරුදු 76ේ නව�වො. 6 

වසනර් ඉඳන 13ට ෙ�කල් පනති 
තිනෙ�වො. විද්ො, කලො, වොණිජ 

සහ තොේ්ෂණ වි්ෂෙන හැම 
එකේම වනේ නම පොසනල් 
තිනෙ�වො. නම නව�නකොට 
ගුරුවරු 140ේ වනේම 
දරුනවෝ 3000ේ පොසනල් 
ඉන�වො.”

සුහදව මා 

පිළි්ගනිමින් 

එ්ස කතාවට 

වැටු්ේ කැකිරාව 

මධ්ය විද්ාල්ේ 

විදුහලපතිය. ඒ මමත්රී ්ද්ශප්රිය 

්ස්නවිරතනයි. ඔහු පාස්ල 

ඉතිහාස්ේ සිටම කතාබහ 

ඇරඹුවත හැම්ද්ටම කලින් මට 

උවමනාව වූ්ේ ළමා සාරි්ේ 

ඉතිහාස කතාව දැන්ගන්නටය. 

එය ඉ්වන් ්මන් දැන්ගත 

විදුහලපතිතුමා වරක සිනාසී 

්කළින්ම පැමිණි්ේ එතැනටය.

“එදා ්බසතිෙන සිල්වො මැතිතුමො 
නම පොසල පටනඅරන තිනෙනනන 
න්බෞද්්ධ විද්ොලෙේ විදිෙට. ඉතින මුලදි 
ගෑනු ළමයි ඇඳලො තිනෙනනන ළමො සොරිෙ. 
කන�නගර මහතතෙො ඒක මධ්ය විද්ොලෙේ 
කළත ඒ ළමයි ළමො සොරිෙ අතහැරලො �ෑ. 
ඔවුන අදටත පොසනල් අ�න්යතොවෙේ විදිෙට 
දහෙ වසනරන උඩ ගෑනු ළමයි ළමො සොරිෙ 
අඳි�වො.”

එ්සනම් රජ්යන් සුදු ්ගවුම් මසන්නට 

කියා ්ගැහැනු දරුවන්ට වසර අවසාන්ේ 

්දන ්ගවුම් ්රද්්දන් ඔවුන් ළමා සාරි 

මහනවාවතද? ඒ මට මතුවුණු ඊළඟ 

්ගැටලුවයි.

 “අ්ේ පාස්ල ්ගෑනු ළමයින්ට ්රදි 

්දන්්න් ළමා සාරිය මහන්නම තමයි. මං 

දන්න විදියට ලංකා්ව සමසත පාසල අතරින් 

ළමා සාරියක මහ්ගන්න රජ්යන් ්රදි ්දන 

එකම පාසල අ්ේ පාසල විතරයි.”

සුදු ්ගවුමට වඩා ළමා සාරියට ්කා්හාමත 

්ගෑනු ළමයි හැඩය. නිවුණු පාටය. සංවර 

්පනුමය. ්ම් කතාබහ අතරවාර්ේ පවා 

අප අසළින් එ්හට ්ම්හට යන ්ගැහැනු 

ළමයි දිහා බලද්දි ඒ බැව මට ්හාඳින්ම 

්පනුණි. ඔය අලල පනල්ලම 

්වාලි්බෝලයක අතින් ්ගත 

්ගැහැනු දැරියකද මා අසළින් 

ගියාය. දැන් ඉතින් මට 

තවත ප්රශනයකි. ඒ අධ්යාපන 

කටයුතුවලට ්ක්ස ්වතත 

ළමා සාරියටත විෂය සම්ගාමී 

ක්රියාකාරකම්වලටත එකට 

්ගමනක යා හැකිද යන්නයි.

“ළමො සොරිෙ අධ්යොප�ෙට නහෝ 
වි්ෂෙ සොමගොමී නද්වල්වලදි කිසිම 
්බෝධොවේ නවලො �ෑ. ඔ්බතුමො 
දන�වද දන�ෑ නමවර 2022 
උතුරුමැද පළොත කොනතො ක්රිකට් 
ශූරතොවෙ ජෙග්රහණෙ කනේ ළමො 
සොරිෙ අඳි� අනේ පොසනල් ගෑනු 

ළමයි. එතැනින ගිෙොම කණඩොෙම තරඟවලින 
වැඩිම ජෙග්රහණෙ වොර්තො කනේ ළමො සොරිෙ 
අඳි� අනේ පොසනල් ගෑනු ළමයි. පසුගිෙ 
අවුරුද්නද් ශිෂ්ය ්භට නපොලිසපති කුසලතො 
කුසලො� තරඟොවලිනෙන ලංකොනවනම පසවැනි 
ස්ො�ෙ ගතනත අනේ පොසනල් ශිෂ්ය 
්භට කණඩොෙම. නම ජෙග්රහණෙන 
දැේකම පැහැදිලියිනන ගවුම 
කීෙේ පහුකරලද ළමො සොරිෙ 
ඇඳපු අනේ ගෑනු ළමයි 
නමනහම ජෙග්රහණෙ කරලො 
තිනෙනනන කිෙලො.”

*්ක්නකට හි්තන්න 

පුළුවන් කැකිරාව මධ්ය 

විද්ාල්ේ ්ගෑනු ළමයි ක්රීඩා 

කරන්්න් ළමා සාරිය පිටින් 

කියලා. ඒක චුට්ටක පැහැදිලි 

ක්ළාත?

“දැන් සුදු ්ගවුම අඳින පාසලවල ළමයි 

ක්රීඩා කරද්දි එ්හම කවදාවත සුදු ්ගවුම 

පිටින් ක්රීඩා කරන්්න් නෑ්න්. අ්ේ දරු්වාත 

ඒ ව්ගේ. ඒ ඒ ්වලාවට ඔවුන් ඊට සරිලන 

ඇඳුමක අඳිනවා.”

කැකිරාව මධ්ය විද්ාල්ේ විදුහලපතිවරයා 

පවසන පරිදි ළමා සාරිය ඇඳීම පාස්ල 

නීතියක ්නා්ව. නමුත දහය වස්රන් උඩ 

සෑම ්ගැහැනු දරු්වකුම ඒ අනන්යතාවයට 

ප්රිය කරන්නීය. එනිසා ඔවුන් ළමා සාරිය ඇඳ 

පාසල පැමි්ණන්්න් ඉමහත සතුටකින් බව 

ඔහු්ගේ විශවාසයයි.

“ළමො සොරිෙට නම ළමයි පුදුම කැමතියි. 
නිකන හරි මං නහට කිව්නවොත අපි ළමො සොරිෙ 
අයින කරලො සුදු ගවුමට හැනරමු කිෙලො මට 
පහුවදාම විදුහල්පතිකම දාලො ෙන� නව�වො. 
ඔ්බතුමො කිව්වට විශවොස න�ොකරයි ළමො සොරිෙ 
අඳින� තිනෙ� ආසොවට නම පොසලට ඇතුළත 
වුණු ගෑනු දරුනවොත ඉන�වො.”

මිශ්ර පාසලක ්වන කැකිරාව මධ්ය 

විද්ාලය උතුරුමැද පළා්ත ඇති පාසල 

අතරින් ප්රමුඛතම පාසලකි. මහ බැංකු 

අධිපතිවරු, ්ම්ජර් ්ජනරාලවරු, ්යේෂ්ඨ 

්පාලිස අධිකාරිවරු, ජනාධිපති ්ලකම්වරු, 

විශවවිද්ාල උපකුලපතිවරු, ආචාර්ය 

මහාචාර්යවරු පමණක ්නාව ්මරට සෑම 

ක්ෂත්රයකම පා්ේ මුල පුටුවල ්මකී 

පාස්ලන් අධ්යාපනය ලැබූ දරු දැරියන් 

රැසකම සිටිති.

“ඒ විතරකම ්න්වයි අ්ේ පාස්ල වසර 

්ගණනකම සාමාන්ය ්පළ සමත ප්රතිඵලය 

100% යි. ඒ ව්ගේම වසර ්ගණනකම සාමාන්ය 

්පළ ඉංග්රීසි විෂය සමත ප්රතිඵලය 100% 

යි. කලා අංශ්යන් දිස්රික මුල ස්ාන තුන 

ඇතුළුව උතුරුමැද පළා්ත ළමයි සීයට 

වැඩිය ඉන්න පාසලවලින් ්මවර උසස්පළ 

සමතවී්ම් ප්රතිඵලයත 100% යි. අනික තමයි 

උතුරුමැද පළා්ත විනය අතින් පළමු තැන 

ඉන්්නත අ්ේ පාසල. ඒකත අභිමාන්යන් 

කියන්න ඕන.”

්මවන් සුවි්ශෂී පාසලක විදුහලපතිකම 

දැරීමම එකතරා අන්දමක වාසනාවකි. 

ඉතින් කතාබහ අවසාන්ේ මා 

විදුහලපතිවරයා්්ගන් ඒ ්ගැන 

අසද්දී ඔහු ඊට දුන්්න් ්මවන් 

පිළිතුරකි.

“මනේ නගවල් තිනෙනනන 
ගනලනබිඳුණුවැව. 2021 
අවුරුද්නද් තමයි විදුහල්පති 
විදිෙට නම පොසලට ආනව්. 

නමක ලංකොනව් තිනෙ� හරිම 
සුවිනශෂී පොසලේ. න්බෞද්්ධ 

අ�න්යතොව ඉහළිනම රැකගතත 
පොසලේ. හැම අතිනම නම පොසල 

තිනෙනනන ඉදිරිනෙන. ඉතින මං හරිම 
සතුටින හරිම ආඩම්බනරන තමයි නම පොසනල් 
විදුහල්පතිකම දරනනන. ගුරු මණඩලෙත මට 
උපරිම සහනෙෝගෙේ නද�වො.”

ම්ගේ අනුරාධපුර ්ගම්න් ්ම් අහම්බයත 

නරකම නැත. විදුහලපතිතුමා හා කළ 

කතාබහට සමු්දමින් මම නැවත එන්නට 

හැරු්ණමි. ඒ එන අතරවාර්යත බැලූ 

බැලූ අත දුටු්ව ළමා සාරි්යන් සැරසුණු 

දැරියන්ය. ඒ දසුන සැබවින්ම සුපසන්ය. 

රුවන එස.නස�විරත�

උතුරුමැද 
පළොනත වි�ෙ 

අතින පළමු තැ� 
ඉනන�ත අනේ 

පොසලයි

විදුහල්පති
මමත්රී නද්ශප්රිෙ 

නසන�විරත� මහතො

ළමා සාරියෙන් සුදු ගවුමට
මාරු යෙන්්න කිවයොත් 

මට විදුහල්පතිකම තිෙලා යගදර ෙන්්න යෙයි

ළමො 
සොරිෙ අඳින� 

තිනෙ� ආසොවට 
නම පොසලට ඇතුළත 
වුණු ගෑනු දරුනවොත 

ඉන�වො



ර��කා �යනෙ�

ෛව�වරයාට ෙබා� �ෙවා� අ� හය� යටය. 

��ඥවරයාට ෙබා� �ෙවා� අ� හය� උඩය. එ�සා 

ප්ර�කාර ෙහා ප්ර�ක�ම අෙ��ෂාෙව� ඉහත අය 

හ�වන කවෙර� �වද ඇ�ත පැව�ෙ� වා�ය තමාටය. 

එ�ට ෙබාෙහා�ට ගැට�ව හ�යටම �ස�ගත හැ�ය. 

����ට ෙම�ම ස��ටද ෙ� කාරණාව ෙපා�ය.  

අ� ඇ�� �තර �තර ෛව�ව�� හ�ෙව�. ඒ 

��ධාකාර ෙලඩ ෙරාගවලට ප්ර�කාර ලැ�මට�. අ� 

ඇ�� ෙ��ෙව� හටග� අ� න� උසා�යට ෙගන එන 

අව�ථාද ඇත. එෙහ� ෙ� ද�වා අ� ඇ�� උසා�ය 

හ�ෙ� ෙප� �� අව�ථා නැත. එ�සා අ� ඇ��ට 

අ�ළ ව�ෙ� ෛව�ව�� හ�ෙ� ස�ය පැව�ම�. 

වර� හ�ර�ෙකත ප්රෙ�ශෙ� �වා�� වහ�ෙ� 

නමකෙග� මහාචා�ය අෙශාක දංෙගා�ලට �රකතන 

ඇම�ම� ලැ�ණ. ඉ� �ය�ෙ� උ�වහ�ෙ�ට අය� 

අ�ය�ෙ� පාදයක �වාලය� ඇ� බව�. එ�සා 

එය ප��ෂා කර ප්ර�කාර ලබා ෙද�නැ� ඉ��ම�. ඒ 

අ�ව මහාචා�ය දංෙගා�ල වහාම හ�ර�ෙකත බලා 

�ට� �ය. අ�යා අසළට ෙගා� ෙහෙතම �වාලය 

����ය. ඊට ෙ��ව �ම�දැ� �වා�� වහ�ෙ�ට 

පහ� ��ෙ�ය. එෙම�ම ඊට ඖෂධ ග�වන ආකාරය 

ෙම�ම නැවත එවැ� �වාල �� ෙනාවන ප�� අ�යා 

�ක බලාග�නා ආකාරය ගැන උපෙද� �මටද අමතක 

ෙනාකෙ�ය. අව� කා�ය අවස�ය. තව�රට� එ� 

�� ��ෙ� අව�තාව� නැත. එ�සා ආප� මහ�වර 

යාෙ� අර�ෙණ� මහාචා�යවරයා �ය රථය ෙවත 

ගම� ග�ෙ�ය.  

වැඩ වර��නට යන බව අ�යාට �ෙත�නට ඇත. 

��ව� ක� දැ�මට ෙනාහැ�ය. ෙහෙතම එකවර මහ 

ශ�දය� �ට කෙ�ය. තමා ස� ෙහාඳම ස��ෙ�දන 

උපාංගය උප�මෙය� භා�ත කෙ�ය. ඒ ෙහාඬවැල�. 

සාමා�ෙය� අ�ය�ෙ� ෙහාඬ �ටර ෙදකහමාරක 

පමණ ��� ��ය. ආහාර ගැ�ම, ජලය පානය සහ 

නෑමට එය භා�ත ෙකෙ�. එෙම�ම තම ව�ගයා සමඟ 

ස��ෙ�දනය ��ෙ� සහ සබඳතා පැවැ��ෙ� 

ප්රධානතම �යාකාරකම වන �ප�ශයද එම��. 

මහාචා�යවරයා අ�යාෙ� ව�ගයට අය� ෙනාෙ�. 

එ�සා අ�යා ඔ� �ප�ශ ෙනා��මට වගබලා ග�නට 

ඇත. ෙවන� �ක�පය�. මහාචා�යවරයා ���� 

පාදය ��ය� අෙන� පාදයට අ�යා ෙනානව�වා 

ෙහාඬෙය� ��මට �ෙ�ය. ඔ�ට අවැ� �ෙ� ��ව� 

දැ�� �ම �ය හැ�ය. එබැ�� ආප� හැ�� 

මහාචා�යවරයා �ප��ෂාකා� �ය. ෙරා�යා ��ව� 

ෙනාසඟව�ෙන�. ඔ� ෙප�� පාදෙ�ද �වාලය� 

�ෙ�. ඒ අ�ව ඒ සඳහාද ��ය� ෙය�මට ඉඩ සැල�ණ. 

ෙකෙ� ෙවත� ෙ� ���ම අදට� මහාචා�ය අෙශාක 

දංෙගා�ලට පැහැ�� නැත. අ�යා තමාෙ� �වාලය 

ගැන ෙවදැ�� දැ�ව� කෙ�ද නැ�න� එය ඔ�ෙ� 

සාමා� �යාකාරකම�ද ය�න අදට� ද�ෙ� අ�යාම 

පම�. ෙකෙ� �වද ෙරා�යාට ස���ණ �වය ලැ�ෙ� 

එම හැ��ම �සාය. 

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

092022  ෙනාවැ�බ� 02 වන බ��

w,s
l;d

උ�නා�ෙසට
එක� �ණාට ෙමතන �වාල 
ෙදක� මහ�තෙයා
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�න��ථාපනය ෙව�� �� ��ව��ාල�ය 

���යක වන ‘�ව�කා’ න� ත��ය� 

��බඳව ඉ�� ස�ෙ�� සඳහ� කෙළ�. 

එෙ�ම �න��ථාපනය ෙව�� ��ය� ෛව� 

�ඨයට �ය තව� ත��යක ��බඳව මං�ල 

�ණ�ංහ මහතා ෙමවර �ය මතකය අව� 

කෙ�ය.

“ෙ� ළමයෙග නම ���ජා. �ද හ��ෙ� 
�ෙයනවා ෛව� බළකාය �යලා ඒකකය�. එ�.
�.�.ඊ. සං�ධානෙය� ෛව� බළකාය� ��ලා 
�ෙයනවා. ෙ� ���ජා �යන ළමයා� එ�.�.�.ඊ. 
ෛව� බළකාෙ� සාමා�කාව� ��යට තම� 
ඉඳලා �ෙය�ෙ�.”

යැ� �ෙ��ය� මං�ල �ණ�ංහ මහතා එෙ� 

පවස�� මාෙ� මතකයට පැ��ෙ� �ට වසර 

15-20කට පමණ ඉහත ���ම�. ෙ� වන�ට 

�ෙ�ශගතව ��න අතර ‘අ�ණ’ �ව�පෙ� 

මා�ෙ��ෙය� ෙලස කට�� කරන �ව� 

ග�ක�ද සම�� �න�� ප්රෙ�ශෙ� මා� 

ආවරණ කට��ත� සඳහා �ෙය�. සට� 

�රාමය පැව� එකල එම ප්රෙ�ශය පාලනය 

කරන ල�ෙ� එ�.�.�.ඊ. සං�ධානය ���. අප 

එම ප්රෙ�ශෙ� ගම� කරන �ට 

ෙරාහල� ෙලස සක� කරන ලද 

ෙවන� ආකාරෙ� ෙගාඩනැ��ල� 

���. එ� ඉ��පස ඊළා� 

ධජය ඔසවා �� අතර අ��ම 

�ල� රථය�ද නවතා ���. 

ෙකෙ� න�� අප ෙදෙදනා එම 

ෙගාඩනැ��ලට ඇ�� � එ� 

ප්රධා�යා යැ� �� ��ගලයා 

හ��ෙණ�.

“මම ඊළා� ෙසෟ� 

අමා�ංශෙ� සහකාර 

අ��ෂවරයා.”

ඔ�ෙ� ප්රකාශය� සමඟ �ව� ග�ක�ද 

හා මා �ෙණ� �ණ බලාග��.

“ෙමෙහම� ලංකා රජෙ� ෙසෟ� 
ෙදපා�තෙ���ව වෙ� ඊළා� රජෙ� 
ෙසෟ� අමා�ංශය�� �ෙයනවා. ��කර 
ග�මානවල ප්රාෙ��ය ෙරාහ� පව�වාෙගන 
යනවා. ‘��ස� ෙරාහ�’ �යලා තම� නම 
�ලා �ෙය�ෙ�. ෙ� �ල� රථ �ෙ�ශගතව 
ඉ�න අෙ� ඩය�ෙපාරා සාමා�කය� ප��ාග 
කර� ඒවා.”

ෙහෙතම �ෙ�ය.

ඊට ප� අව�ථාවක A-09 මා�ගෙ� 

��ය��ලම ප්රෙ�ශෙ� ��� ඊළා� 

ෙරාහලකට �ෙය�. එ� ෙවද නලාව� 

කෙ� �ග� ෛව�වරෙය�ද �� අතර 

ඔ� ෙරා�� ප��ෂා කර ෙබෙහ� ෙද�� 

��ෙ�ය.

ෙකාෙහාමද ෙඩාකට� �ය�� ඔ� 

සමඟ කතාබහ කෙළ�. ඔ� පැව� ප�� 

ඊළා� ෛව� �ඨය �ල�� �������� 

��ටා ���. ස���ණ ෛව� ���ව 

වසර 3�. ඒ, වසර ෙදක� ෛව� ��ාලෙ� 

සහ වසරක ප්රාෙයා�ක ���ව වශෙය�. 

ඊළා� ෛව�වරෙය� �ම සඳහා උස� 

ෙපළ අ�ව� නැත. සාමා� ෙපළ සමඟ 

පළ���ද මත ෙකා� ෛව� ��ාලයට 

බඳවා ගැෙ�. ��ධය අවස� �ෙම� 

ප�ව �න��ථාපන ම��ථානය�� 

ඊළා� ෛව�ව�� ���ෙ�දැ� ෙසායා 

බැ�ෙව�.

“සන�, මරද�ම� ම��ථානෙ� ඔයා 
�යන ��ෙය ෛව�වරෙය� ඉ�නවා. සටෙ� 
අ��ම කාලෙ� එ�.�.�.ඊ. නායකය� 
�පෙදෙන�ටම 
එයා තම� 
ප්ර�කාර කරලා 
�ෙය�ෙ�.” එවකට 
�න��ථාපන 
ස�බ��කරණ 
�ලධා� මං�ල 
�ණ�ංහ 
මහතාෙග� 
�ම�ෙ�� ෙහෙතම 
�ෙ�ය. ඒ අ�ව 
මරද�ම�ව 
ම��ථානයට �ය අව�ථාෙ�� එ� ��ෙය� 
ෙඩා�ට�ව හ�ෙව�නද �යා අසා මාව 
කැඳවාෙගන �ෙ�ය. එම �ථානය ප්රාෙයා�ක 

වෘ��ය ���ව ලබාෙදන �ථානය �ය. මා එ� 
යන�ට ඊළා� ෛව�වරයා ෙ�ස� හැ�ද� 
අතැ�ව ග� ���ය� බැ�ෙ� ���ව ලබ�� 
��ෙ�ය.

“අ� සං�ධානෙ� ෛව�ව� �ණාට 

අෙ� ෙවදකම රට ��ග�ෙන නැහැෙ�. මම 

ෙ�ස� වැඩ ��� 

ෙවනවා. ��ධය ඉවර 

ෙවලා ෙගාඩනැ�� 

ඉ�කරන �සා ෙ� 

ර�සාවට ෙහාඳ 

ඉ��ම� �ෙයනවා.”

ෙහෙතම �ෙ�ය. 

මා ��� ෙ� ���� 

ෙපළ ��තර කරන 

ල�ෙ� ෙවන ��ව� �සා ෙනාව ���ජාෙ� 

අනාගතය ඊට වඩා සා�ථක � බැ��. ���ජා 

��බඳව ��තර සඳහ� කළ ���ංහ මහතා 

ෙමෙ� �ෙ�ය. 

“ෙ� ළමයෙග තා�තා ��හ�ප�වරෙය�. 

ඒ වෙ�ම ප�ෙ� සෙහාද�ය� වෙ�ම 

සෙහාදරෙය�� ඉඳලා �ෙයනවා. 2007� 

ෙ� ළමයා �භාගය කරලා ඉ�� තම� එ�.

�.�.ඊ.ෙ� අ�වා�යය �ද ෙ�වය ��ය 

ඇ�� �ෙය�ෙ�. ඒ ෙව�� ���ජාෙ� ප�ෙ� 

අය ෙහාඳ අ�ාපනය� ලබ�� වෙ�ම 

��යාව�� කරලා �ෙයනවා. ඔය අතර එ�.

�.�.ඊ. ෙ�ශපාලන අංශෙ� ක�ඩාය� ෙ� 

ෙගදරට කඩපැනලා �ෙයනවා.

‘හැම ෙගද���ම ඊළම ෙව�ෙව� ��ධයට 

ඉ��ප� ෙව�� ෙ� ෙගද�� �තර� ක��� 

නැහැ.’ �යලා කෑ ගහලා.

‘ෙ� ළම� ඉෙගනග�නවා. ��ව��ලෙ� 

ය�න �තාෙගන ඉ�ෙ�.’ �යලා �ය��,

‘උෙ� ළම� �තර� ඉෙගනග�තම ඇ�ද?’ 
�යලා එතැන ඉඳ� බාලවය�කාර ෙකා� 
සාමා�කෙය� �යලා. ෙ� කතාවට ���ජාෙ� 
තා�තාට ෙහාඳටම �ත ��ලා. ෙමාකද 
තා�තෙග� ඉෙගනග�ත ළම��� එතැන ඉඳලා 
�ෙයනවා. ෙ� ආ� අය අ��මට ���ජාෙ� බාල 
ම��ව අ�� අ�ලෙගන 

‘උඹ වෙර�’

�යලා අ�� ඇදෙගන ���. ඒ ම�� 

සාමා� ෙපළ පං�වල ඉඳලා 

�ෙය�ෙ�.

‘ම��ව එ�කරෙගන ය�න 

එපා, මම එ�න�’ �යලා ���ජා 

ඉ�සරහට පැනලා ඉ��ප� ෙවලා.

එතැ�� එ�කරෙගන �යාට 

ප�ෙ� එයාෙ� ��තර අහ�� 

දැනෙගන �ෙයනවා ��ා 

අංශෙය� උස� ෙපළ කරලා 

�ෙය�ෙ� �යලා.” 

ඒ වන�ට �ද හ�� ව�� 

මා��ය ෙමෙහ�ම පැ� �පය�� 

ඉ��යට ය�� �� අතර හ�� 

ප්රහාර හ�ෙ� එ�.�.�.ඊ. සාමා�කය� 

�ශාල වශෙය� �වාල ලබ�� ��ෙයාය. ඒ 

ත��වය මත එ�.�.�.ඊ. ෛව� බළකායට 

වැඩ රාජකා� අ�ක � ���. එ�සා �ව 

��ා අංශෙය� උස� ෙපළ හැදෑ� ���ජාව 

ෙදවර� ෙනා�තා එ�.�.�.ඊ. ෛව� බළකායට 

බඳවාෙගන ���. 

“ෙ� ළමයා 
වැ�ෙය�ම වැඩ 
කරලා ��ෙ� එ�.
�.�.ඊ. ශ�ාගාරවල. 
ඒවා ශ�ාගාර 
�වාට කැලෑෙ� 
තාවකා�කව හද� 
ඒවා තම� වැ��රම 
��ලා �ෙය�ෙ�. 
ෙබෙහ� �ඟය �සා 
සමහර ශ� කට�� 
����දනය ෙනාකර 

කර�න� ���ණා �යලා �වා. සටෙ� අවසාන 
කාලෙ� ෙව�ල��� ෛව�කා�වල වැඩ කර�� 
සාමා� ජනතාවට� ප්ර�කාර කළා �වා. ඒ ෙව�� 
ඒ ළමයට ෛව� අංශෙ� ෙහාඳ පළ���ද� 
��ණා. එයෙ� උස� ෙපළ ප්ර�ඵල අ�ව 
��ව��ාල ප්රෙ�ශය සඳහා ල�� ��ණා. අ� 
මැ�හ� ෙවලා ��ව��ාල ප්ර�පාදන ෙකා�සමට 
අයැ��ප� ෙයා� කළා. ෙකාෙහාමහ� යාපනය 
��ව��ාලෙ� ෛව� �ඨයට ෙ��ණා. ඒ 
ෙව�� ෙමයාෙ� �න��ථාපන කාලය අවස� 
නැ� �ණ� �ෙ�ෂ අවසරය� �ට ��ව��ාල 
අ�ාපනය ලබ�න අව� පහ�ක� ලබා��නා. 
���ජා එ�ක තව� ��ස� �දහ� කළා. ඒ 
�සා උ�සවය�� ��ණා. එ� ප්රධාන ආරා�ත 
අ��තා �ෙ� එතෙකාට ඉඳ� ජනා�ප� ම��ද 
රාජප�ෂ මහතා. ජනා�ප��මා තම� ���ජාට 
�දහස ලබා�ලා ෙදම��ය�ට භාර��ෙ�. 
එතැන� �න��ථාපන වැඩසටහන වෙ� 
��ව��ාලයට ය�න අව�ථාව සලසලා ��න 
එක ගැන ���ජා �ෙ�ෂ කතාව�� කළා.”

“දැ� ���ජාෙග ත��වය ෙමාක�ද?”

“සා�ථකව ෛව� උපා�ය අවස� කරලා 

ෙරාහලක රාජකා� කළා. මට ළඟ� දැනග�න 

ලැ�ණා ප�චා� උපා� අ�යන කට�� සඳහා 

එංගල�තෙ� ��ව��ාලයක ඉෙගනග�නවා 

�යලා.”

සන� �ය�ත

එ�.�.�.ඊ. සං�ධානයට ස�බ�ධව �ට �න��ථාපනය � ක��ෙ� ��ත ��ත ��ත කතා ෙපළ - 32 වැ�  ෙකාටස

අවස� සටෙ� ෙකා��ට
ප්ර�කාර කළ ���ජා

දැ� රටම ��ග� ෛව�ව�ය�
��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�

මම එෙහට යනෙකාට ඊළා� 
ෛව�වරයා ෙ�ස� හැ�ද� 
අෙ� �යාෙගන ග� ���ය� 
බ��න ��� ෙව�� ��යා

�ට� ජනා�ප� ම��ද 
රාජප�ෂ තම� ���ජාට 
�දහස �ලා ෙදම��ය�ට 
භාරෙදන උ�සවය දවෙ� 

ප්රධාන ආරා�ත අ��තා �ෙ� 
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ස��ට �වලා ෙද�නා ඉ�ෙකාෙලට 

අර� යන ෙගාඩ� බ� ආප� ෙ��ෙ� 

��රා�ට. ඉ�ෙකාෙලට ය�� ක�ද 

බැහැෙගන ය�න ��බට එ�� ක�ද 

න��න ෙවන �සා  ��� බෑ� එක� 

අ�� බෑ� �ක� උ�සෙගන එ�න �ක� 

අමා��. ඉ�� හැම�ම ��රා� උෙ�ට 

ඔ��යා � �යනවා හවසට ඉ�ෙකාෙ� 

ගාවට එ�න, එයාට බෑ� වැ�� අර� 

එ�න අමා�� �යලා. එෙහම �යන 

ෙගාඩ� දව�වලට මම� යනවා. 

�ය �මාෙ� ��රා� දහ�� ෙගදර. 

එ� උෙ�� ඔ� �ෙ� ඉ��ම ෙවන� 

වෙ�ම�. දහ� එයාට ජප� භාෂාෙව� 

��වා, “එෙහම බෑෙ�, ඔයා 
��� ෙව�න ඕෙ�. මමාට 
ඒ ෙවලාවට අයා� 
ග�න� �ෙයනවෙ�. 
නතා�� එයාෙ� බෑ� 
�ක අරෙගනෙ� 
එ�ෙ�...” �යලා 

�රතෙල�ම� 

ෙ��� කෙ�. 

ඉ�� ෙක�ෙලා 

ෙද�නා ෙගද�� 

�යාම මං �වා, 

“මං හවසට ��� 
එ�ක එ�නද? ප� 
අමා� ඇ� ඔ� නතා� 
වෙ� ෙනෙව�, ��ෙ�...” 
�යලා.

දහ� මට ��වා, “එෙහම ��� 
කර�න එපා ෙරා�. අ� ද�ව�ට ආදෙර� 
තම�. ඒ� ෙ� වෙ� ෙ�ව� එයාලට 
ත�ෙය� කරග�න ෙද�න. නැ�ත� 
එයාලට හැමෙ�ටම අ�ව ඕන ෙවනවා. 
�නා� 10 �රෙ�. ඔය බර උ�සෙගන 
ක�ද� නැගෙගන ආ�වාෙ� ��ට. ඒවා 
එයාලට ෙහාඳ අ�දැ��. එයාලෙ� අතපය 
ෙහාඳට �ෙයනවා. ෙවන ෙමාක�හ� 
ප්ර�නය� න� අ� ��� එයාට එෙහම 
උද�ව� කළාට කම� නෑ. ඔෙහාම ෙ�ව� 
ත�ෙය� කරග�න අ� ඉඩ ෙද�. අ� 
එෙහම ��� එයාෙ� බෑ� එක උ�ස� එන 
එෙක� අ� එයාෙ� ආ�ම ��වාසයෙ� 
නැ� කර�ෙ�. එයාට ඒක උ�සෙගන 
ෙගදර එ�න ��ව�, බැ� නෑ �යන තැන 

ඉඳෙගන� අ� එයාව ෙගාඩනග�න ඕෙ�. 
ඔ�ට ඔ�ව හ�ග�න ෙද�න. දවසක 
අ� නැ�ව� එයාලා �ව�ෙව�න ඕෙ�. 
දැ�ම ඉඳ� ඒවාට එයාලාව ��කර�න 
ඕෙ�. ඒ �සා ආදෙ� �සා ද�වට ත�යම 
ෙගාඩනැෙග�න ෙද�න �යන තැ� 
අ�ර�න එපා.” �යලා. 

ඔ� එ� ෙගදර ආවාම� මං එයාව 

ෙවන� වෙ� ස�ෙට� ��ග�තා. එයා 

අමා�ෙව� හ� අ�� බෑ� උ�සෙගන 

ආ� එකට එයාට ප්රශංසා කළා. එයාට ඒ 

��� ෙලා� ස�ට� දැ�ණා. මහ��ය� 

ඒ සැ�� මැ�ලා �යා. ඉ�� මං ��වා 

හැම ��රා�ම එයාට එෙහම ප්රශංසා 

කර�න. 

ෙමෙ� බලාංශ පං�ෙ� ළම� ෙග�යන 

ඉ�ෙකාෙ� බෑ� එක ෙකාෙහාම� �ෙලා 

එකකට වඩා බර�. ෙපා� �ලා බෑ� එක 

ෙදපැ�ෙ� ෙකා�වල තව බෑ� එ�ල 

ග�තාම තව� බර�. ඒ� ළම� ඒවා අර� 

යනවා. හැම ළමයාම ය�ෙ� තම�ෙ� ෙ� 

ළඟම �ෙයන ඉ�ෙකාෙලට. 

ෙගාඩ� ෙවලාවට ය�ෙ� 

ප��. ස�දට�, 

��රාදට� අ�� 

දව�වලට වඩා 

ඉ�ෙකාෙ� බෑ� 

එක� අ� ෙදෙ� 

ෙ��න �ෙයන 

බෑ� ගාණ� වැ��. 

ඒ� අ�මලා ��� 

ඒවා අරෙගන එනවා 

ෙ��ෙ� නෑ. ළම�ම තම� උ�සෙගන 

එ�ෙ�. 

අ� ද�ෙවා�ට ෙගාඩ� ආදෙර� තම�. 

හැබැ� ෙවලාවකට ඒ ආදෙ�ම ද�වාට 

ත�ෙය� ෙගාඩනැෙග�න �ෙයන අව�ථා 

කඩලා �ඳලා �නවා. ත�යම නැ� ���න 

��� කර�න ඕෙ� ��� ද�ව�ට 

�තර� ෙනෙව�. ගෑ� ද�ෙව�ට� 

ත�ෙය� ෙ�ව� කරග�න ��ව� ��යට 

එයාලෙ� ආ�මශ��ය වැ�කරන එක ඒ 

ද�ෙවා ෙ� ෙලාෙකට ෙගනා� ෙදම��ෙයා 

��යට අෙ� ෙලා� වග�ම�. ෙ� කතාව 

�ය�න ඕන �යලා ��ෙව� ඒකම�.  

�ං� කාෙ� ඉඳලා හැමෙ�ම අතට 

පයට කරලා ෙද�න �යාම එයාලා 

ඒවාට ��ෙවනවා. එතෙකාට �ක 

�ක ෙලා� �ණාම� එයාලට ඒ ෙ�ව� 

ත�යම කරග�න බැ�ෙවනවා. එෙහම 

නැ�න� ත�යම කරග�න ��ව� 

ෙදය� �ණ�, තව ෙකෙන� තම� 

ෙව�ෙව� කර� �යලා බලාෙපාෙරා�� 

ෙවනවා. සමහර�ට ඔ��වල වැඩ කරන 

අයන� ද�නවා ඇ�, ෙකා�චර ෙලා� 

තන�� දරණ අය �ණ� සමහ��ට 

කන �ඟාන ෙහාදග�න බෑ. ව�ර එක 

ළඟට ග�න බෑ. ඇ�තටම බැ�කමකට 

වඩා ෙගාඩ� ෙදෙන� එෙහම කර�න 

කැම� නෑ. ත��වය, තරා�රම එ�ක 

ෙකෙන�ට �ෙත�න ��ව� කා�යාලෙ� 

ඒ ෙව�ෙව� ඉ�න ෙ�වකෙය� ලවා 

�ඟාන ෙහාදග�න එක ගැට�ව� ෙනෙව� 

�යලා. ඇ�තටම ඒක ෙලා� ගැට�ව� 

ෙනෙව�. ඒ� වැ��යට ප��ණාට 

ප�ෙස� එෙහම ෙපා� ෙදය� 

පවා අ�� ලවා කරග�න 

ෙපළෙඹ�ෙ� ෙගාඩ� 

�රට �ං� කාෙ� 

ඇ�ෙව�ච ���ද 

�සා ෙව�න 

��ව�. 

ඒ �සා මං 

නැ�ව �� 

ෙදය� කරග�න 

බෑ �යන 

ද�ෙව� ෙනාහ�, 

එයා හැමෙ�ම 

කරග�ෙ� 

ත�ෙය� �යලා 

�ය�න ��ව� 

��ෙ� ද�ෙව� හද�න 

අ� උ�සාහ කර�. ඕනම 

අ�ෙයාගයකට �ණෙද�න ��ව� 

ශ��ම� ද�ෙව� හද�න ��ව� 

අ�තාලම ද�වට වැෙට�න ඕෙ� 

ෙදම��ෙයා �ණ අෙප�. 

ඒ �සා බය නැ�ව ද�වව සමාජය 

ඉ��යට යව�න. ඉ�ෙකාෙ� ෙග�යන 

බෑ� එෙ� බර �තර� ෙනෙව�, ��ධ 

�����ෙ� ����, ආක�පවල බර 

දරාග�න� එයාලට �යලා ෙද�න ඕෙ� 

අ�ම�. ෙහාඳ ෙදය� �ණ� වැළඳගත 

�� �මාව� �යා �ලා, නරක ෙ��� 

�ණ� ෙව�න ��ව� නරකම ෙ� ඒ අ�ළ 

වයෙස� �යලා �ලා ��ෙ�ට �ණෙද�න 

ශ��ම� කෙළා� �තර� අ�ට දවසක 

�දහෙ� ඇ� �යාග�න ��ව� ෙව�ෙ�. 

එෙහම නැ�ව අතට පයට හැමෙ�ම කරලා 

��නා �යලා ඒ සැන�ම ලැෙබ�ෙ� නෑ.  

මං බල� නා�යක ��බා ���ෙය�ට 

��ව� �ණාට ��ෙව�න හ� ද�ෙවා 

අතා��න, අ�ෙම�ට ��ෙව�න �ත 

හ�ෙගනව� ද�ෙවා අතා��න බෑ, 

�වන අ�මලාට 

�ර� �යලා. ඒක 

ඇ�ත ෙ�ද 

�යන එක වෙ�ම 

අ� ශ��ම� 

ෙවලා ෙබා�ව� 

කර�න ඕන� 

ඒකම ෙ�ද �යල 

එ� මට ��ණා. 

හැබැ� එෙහම 

කර�න ��ව� ෙව�ෙ� 

ද�ෙවා �දහෙ� �යාඹ�න 

හද�� �ෙ� කහට� නැ�ව ඒකට 

ඉඩෙද�න ��ව�න� �තර�. එෙහම 

ඉඩෙද�න ��ව� ෙව�ෙ� ත�යම 

�යාඹ�න ��ව� ��යට ඒ අයෙ� 

අ�ත� ශ��ම� කරලා ��ෙණා� 

�තර�. 

ඉ�ෙකාෙ� බෑ� එෙ� බර ත�යම 

දරාග�න ��� කරන තැන ඉඳ�ම ඒක 

කර�න ��ව� �යලා මට ��ණා. මං 

එ�ක එකඟ ෙනාෙවන අය� ඉ��. ඒ� 

ෙපා�ඩ� �තට ත�� කරලා අහ�න. 

අ� හැෙමාම හැම�ම �ව�ෙව�න ආ� 

අය ෙනෙව�. අ� නැ�ව� අෙ� ද�ෙවා 

��ෙ�ට �ණෙදන දවස� එනවා. ඒ දවස 

කව� ෙව�ද �ය�න අ� ද�ෙ� නෑ. ඒ 

�සා අ� අෙ� ද�ව�ට ආදෙ� කරන 

ගම� ඒ අයට �වා�න ෙව�න ෙද�. 

ශ��ම� කර�. ඒ තම� අෙ� ආදෙ� 

ෙප�න�න ��ව� ෙහාඳම ��ය.

හ�� මනෙ��ද්ර

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

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

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

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

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

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

මං 
නැ�ව �� 

ෙදය� කරග�න බෑ 
�යන ද�ෙව� ෙනාහ�, 
එයා හැමෙ�ම කරග�ෙ� 
ත�ෙය� �යලා �ය�න 

��ව� ��ෙ� 
ද�ෙව� හද�න

ද�ව�ෙ� ෙකා�ද කඩලා
ආදෙ� ක�ද� ��න� ෙමාකටද?

ෙකා�චර 
ෙලා� තන�� 
දරණ අය �ණ� 

සමහ��ට කන �ඟාන 
ෙහාදග�න බෑ. ව�ර එක 
ළඟට ග�න බෑ. ඇ�තටම 
බැ�කමකට වඩා ෙගාඩ� 
ෙදෙන� එෙහම කර�න 

කැම� නෑ
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ජා�ක කතා ෙපාෙ� එන වාත�ග 

ජාතකෙ� සඳහ� ෙවනවා, එ�තරා 

�� ප�ලක ඉඳ� ඉතාම� ජවස�ප�න 

කඩවස� �� �මාරෙය� ගැන. හැබැ� 

සැපස�ප� ෙකා�චර ��ණ� ෙ� �� 

�මාරයාට �� ��තය ගැන කළ��ම� 

ඇෙර�න ��ම පැහැ�ම�න� ��ල නෑ. 

අ��ෙ�� ෙ� �� �මාරයා ෙකාෙහාමහ� 

ෙදම��ය�ෙ� අකැමැ�ෙත�ම පැ�� 

ෙවලා �ෙයනවා. හැබැ� ඒ තර� 

ධන�ක�ධය� අතහැරලා තම�ෙ� එකම 

�� �මාරයා පැ��දට �ය එක ගැන 

���මා ඉඳලා �ෙය�ෙන ෙලා� �� 

ෙ�දනාව��. ඔෙහාම ඉ�නෙකාට �� 

මා�ගාවට ආව �ය එ�තරා කා�තාව� 

���මාට �යලා �ෙයනවා “ඔබ�මා 
මට �� �මාරයාව සරණ පාවා ෙද�න 
කැමැ� න� මම ඔ�ෙ� �ලය �ඳලා ආප� 
�� ��තයට ��� කරව�න�” �යලා. 

ෙමාන ෙදය� කරලා හ� ආප� තම�ෙ� 

�� �මාරයා මා�ගාවට ෙග�න ග�න 

ලැෙබනවා න� ෙහාඳ� �යල �ත� ෙ� 

��වරයා අර තැනැ��යෙ� ෙයාජනාවට 

උ��ම කැමැ� ෙවලා. ඔ�න එ� ඉදලා 

ෙ� තැනැ��ය අර හා���ෙවා යන එන 

මග �කෙගන ඉඳලා ද� �ජා කර�න 

පට�ග�තා. හැබැ� ඉ�� �ක�ම 

ෙනෙව�. ඉණාව� බ� ඇෙ� ඉඟ �ඟ 

ෙපෙනන ��යට අඩ ��ව�� ඉඳෙගන. 

අ��ෙ�� ද�න �යන මාය� ෙ�රම 

�ලා හා���ව�ව ෙපාළඹවා ග�ත ෙ� 

තැනැ��ය පා� �ථානකට කැ�ව ෙගා� 

�වා�� වහ�ෙ�ව උපැ�� කරවලා 

�වාහ කරෙගන �� �මා�ය� බවට 

ප�ෙවනවා. �වා�� වහ�ෙ� �ණ� 

උපැ�� න� සාමා� ��� ෙකෙන�ෙන. 

ඉ�� ෙ� කතාව ගැහැ�ය� �සා 

���ෙය� �� �ඳග�ත එක ඉ�හාස 

කතාව� �තර�. 

ෙ� තව� ජා�ක කතාව�� �යෙවන 

ඒ වෙ�ම කතාව�. න�� ජාතකෙ� 

�ෙයනවා ඉ��ංග �යලා තාපසෙය� 

ගැන. ෙ� ඉ��ංග තාපසයා වනගත 

ෙවලා ෙබාෙහාම ෙහාඳට බණ 

භාවනා කරෙගන ඉ�න 

ෙකෙන�. ඔ�ෙ� �ලෙ� 

බලය ෙකා�තර�ද 

�යනවා න� අහස 

�හා බලලා ව�ෂාව 

ඇ� කරව�න� 

නැ� කරව�න� 

ඔ�ට ��ව��. ඉ�� 

එ�තරා කාලයක� 

ෙ� තාපසයා තම�ෙ� 

ත��ද� බලෙය� ව�ෂාව 

නැ� කරවලා �ෙයනවා. ඒ 

කාෙ� රජක� කර� බ්ර�මද�ත 

රජ�මාට ෙ�ක හ�ම �සරදය� �ණා�. 

තම�ෙ� රටවැ�ය�ට �ව�ෙව�න 

ෙගා�තැ� බ� කරව�න ව�ෂාව ලබලා 

ෙද�ෙන ෙකාෙහාමද �යලා රජ�මා 

උෙ� හවස ක�පනා කරා�. ඉ�� ෙ�ක 

දැක� ශක්ර ෙ�ෙ��ද්රයා ඇ�� රජ�මාට 

��ව� “අෙ� ෙමාඩ රෙජා උඹට ඔය ඉ�න 
�රංගනා�ය� වෙ� �වව කැෙ�ට යවලා 
ඔය ඉ��ංයාෙ� �ලය �ඳපං” �යලා. 

අ��මට ර� තම�ෙ� එකම �වව අර 

ඉ��ංග තාපසයා ළඟට යවලා එෙහම 

කළා�. 

ඔය ��ෙයම කතාව� තම� මහා 

පෙලාපන ජාතකෙය�� �යෙව�ෙ�. 

ෙ� කතාව ඇ�වම න� ඔයාලට �ෙත� 

නා� ෙ�හයකට වහ වැ�ණම ��� ෙ� 

තර� අ�ධ ෙවනවද �යලා. ඔ�න ෙ� 

කතාෙව ��යා අ��ත �යලා රාජ 

�මාරෙය�. ෙ� �මාරයට උප� � ඉඳලා 

ගෑ�න� ෙ��න බැහැ. ෙකා��ම �යනවා 

න� ෙ� අ��ත �මාරයා ම� �� �ලා 

�ෙය�ෙන� අ�මව ස�ව�� වහලා ඒ 

ස�ෙව ��� ෙදක� හ�ෙගන�. ඒ ෙමාක 

�ණ� තම�ෙග� ප�ෙස රජකම ග�න 

ඉ�න �� �මාරයාට ගෑ� ෙ��න බැ� 

එක න� රජ�මාෙ� �තට ��මාකාර වද 

ෙදන ප්ර�නය� �ණා�. ඇ� ඉ�� රෙ� 

ඉ�න ගෑ� ෙප�න�න බැ� එෙක�ට 

ෙකාෙහාමද රට� බාරෙද�ෙන? ඔය ගැන 

ක�පනා කරලා ��ෙසාපෙය� �ට� 

රජ�මාට අ�තඃ�රෙ� �ට� නා�� �යන 

ත��ය� ෙබාෙහාම අ�� අදහස� 

��න�. ඇෙ� අදහස� ක�� ඒවාට 

සමාන�. රාජ �මාරයාව සරණ පාවා 

ගැ�ෙ� ර�ෙ�� එකඟතාව මත නා�� 

ඔ�ව වසඟයට ගැ�මට කට�� කළා�. 

ඔ�න ෙකාෙහා�� හ� නා�� ර�ට 

ෙපාෙරා�� �ණ ��යටම ෙ� අ��ත 

�මාරයාව රාගෙය� ��� වැ��ව�. 

අ��ෙ�� අ��ත �මාරයා ඇෙ� පහසට 

ෙකා�තර� ��� වැ�ණද �යනවා න� 

ඒ පහස ෙවන� ���ය� ලබ� �යන 

ෙලාබකමට ඔ� ක�ව� �ෙගන රට 

�රාම ෙගා� �� රෙ�ම ඉ�න ����ෙ� 

��ෂ ��� කපල ��න� පට�ග�ත�. 

එතැ�� ප�ෙස නා��� ෙ� �මාරයාව 

සරණ පාවා ෙගන ඔ�ෙ� අග �සව බවට 

ප�ෙවලා �ෙයනවා. 

ඉ�හාසෙ� �ට අද ද�වා නා� ෙ�හයට 

�ව�� ෙ� වෙ� ����ෙ� ච�ත කතා 

ගැන �යනවා න� තව� ඕනතර� 

කතා �ය�න ��ව�. ඇ� 

ඉ�� ප��ය කාෙ� 

ප්ර��ධ �ාපා�කය�ව, 

ෙ�ශපාලනඥය�ව දැෙ� 

�ෙගන ඔ��ෙ� ෙකා� 

ගණ� ස��වලට �දලා 

සා��, බැං� ෙපා� �� 

කර� �ප ��ද�ය�ව� 

මත� ෙවනවෙන. 

ඇ�තටම ��� ගැහැ��ට 

�වෙටනවද? 

ඒ ගැන ෙ�රාෙද�ය 

��ව��ාලෙ� මහාචා�ය 

අ�නායක එ�. ෙ�ර� 

මහතාෙ� අදහස 

ෙමවැ�න�. 

“මෙ� මතය න�, 
ඉ�හාසය �රාම කා�තාව 
����ව වසඟයට ග�තා 

�යලා උ�ටම උඩ පැන පැන 
තලන එක වැර��. ඔය ක�� 

�යලා �ෙයන ජාතක කතාවල 
���� වෙ�ම ��� තාම� අෙ� සමාජෙ� 

��ධ ෙවනවා. අ� එ� ෙම� �ර කරලා 

�ෙය�ෙන ඒ ෙ�ව� ��දහෙම� වහෙගන 
�ට� එක. 

හැබැ� රෙ�ම ඉ�න මංෙකා�ලකාරෙයා 

�ක පා��ෙ���වට යවලා, උ� �� රටම 

��ණෙගන ක�� ඒවා �ෙ�චනය ෙනාකර 

�ට� අ�, පා�ෙ� බණ� භාවනාව� 

කරෙගන �ට� ���වට V8 �ලා ස�� 

ෙපා� ගහ�න පාර කපල �� අ�, ගෑ� 

ඒක කළහම උ� ����ව දැෙ� �ග�නවා 

�යලා බ�නවා න� එතැන �ෙය�ෙ� 

��ෙෂා�තමවාදය. 

හැබැ� මම වග�ෙම� �යනවා 
අදට� අෙ� සමාජෙ� 80%� ඉ�ෙන 
යෙශාදරාවත ��ග�වන කා�තාෙවා. ඒ 

අය බ�තරය� උග�, ���ම� 
වෙ�ම තැ�ප�. ෙගදර ��හා 
ෙකා�තර� �ලා ආව� 
තම�ෙ� ද�ෙවා හ�ෙගන 

��හෙග වැඩ� කරෙගන ෙගට 
ෙවලා ��යා �ස� උ� ෙබා�න 

පට�ග�ෙත නෑ. හැබැ� අවාසනාවකට 
ඉ�� 20% ඔය ක�� ��ව ජාතක 
කතාවල �ට� නා�ලතාව�ට සමාන�. අර 
උග�, ���ම� කා�තාෙවා ��ස තම�ෙ� 
උග�කම, ���ම�කම පා��� කරලා 
සමාජෙ� ඉහළ තන��වලට යනෙකාට ඒ 
��ම ෙදය� නැ� �� �ක ��වා අ�� 
එෙහම යනෙකාට අ�� ඇඟ ෙප�නලා හ� 
ඉහළට ය�න ඕන �යලා. එෙහම �යලා �� 
�ක ෙ�ශපාලනඥය�ෙග, �ාපා�කය�ෙ� 
අ�තඃ�රවල සාමා�ක�වය ග�තා. ඇ� 

ගෑ� 
����ව 

වසඟයට ග�තා 
�යලා උ�ටම උඩ 
පැන පැන තලන 

එක වැර��

ඉ�� ඉහළට ය�න න� ස�� ඕෙනෙන. 
ස�� කඩ�න න� �ෙයන ෙහාඳම ග� ෙදක 
�ාපාර�, ෙ�ශපාලනය�.” 

ප��ය �නවල මහා ප�මාණ 

�� වංචාව� �� ��ම �සා �� 

රෙ�ම කතාබහට ල� �ණ �ාපා�ක 

කා�තාව� ගැනද, මැ� ඇමැ�ව��ෙ� 

�ාපා�කය�ෙ� පහස ආර�ෂාව ලබ�� 

��න සමහර� ��ය� ගැනද අ�තනායක 

මහතා �යා��ෙ� ෙ� ආකාරෙය�. 

“දැ� ඔය ප��ය කාෙ� අට පා� 

කා�තාව� යස අ��වට පා��ෙ���ෙව 

උ�දැලෙග�, ප්ර��ධ �ාපා�කෙයා 

�කෙග� ඔ�ෙග� �ක අත ගාලා ද� 

ගලවල ��ණා. මං �ත�ෙන ඇය තර� 

ෙහාඳ ද� ෙ��තර ෙකෙන� ෙලාෙක 

ෙකාෙහව� නැ�ව ඇ�. හැබැ� මට 

න� පා��ෙ���ෙ� ඉ�න ෙහා��ෙ� 

ෙහාරකෙ� ��ෙවළ� ෙ� කා�තාවෙග 

��ෙවළ� අතර ��ම ෙවනස� ෙ��න නෑ. 

න�� ෙ�ක කරලා �ෙය�ෙන කා�තාව� 

�සා ෙ�ක �ෙ�ෂ අවධානය� �නාග�� 

ප්රවෘ��ය� ෙවලා �යනවා.

එතෙකාට ඕවට අ�ෙවලා ඉ�න 
ෙ�ශපාලකෙයා වෙ�ම 
�ාපා�කෙයා �ක ෙතා�ත 
බ��ද? උ�ට ෙමාළය� 
�යලා කලඳ� නැ�ද? 
ඔ�ටම හ�යන අ�� 
කතාව තම� ප��ය 
කාෙලක එ�තරා 
��ය� මා�යකට 
ඇ��ලා ප්ර���ෙ� 
��වා ඊළඟ ඡ�ෙද� 
අ�වා�යෙය�ම මම 
ජා�ක ලැ���ෙව� 
පා��ෙ���වට එනවා 
�යලා. ඊළඟට ඒ වෙ�ම කතාව� 
තම� ෙකාෙරානා ���� උ�ලංඝණය 
කර� එ�තරා ��ය� ඒ දව�වල මැ� 
ඇමැ�ව��ෙ� හ�ය අරෙගන කෑ ගහ� 
එක. ෙ� කතාෙ� �ල�ම �යලා �ෙයන 
ජාතක කතා �ක ෙහාඳට �යවන ෙකෙන�ට 
ෙ�ෙර� එ� ඒ ගෑ� අර ����ව ෙපාළඹවා 

ග�ෙත, ��� අ�න 
තැනට වැඩ ��ධ කෙ� 
රජ සැප ���න �ෙයන 
ආසාවට. ඉ�� අද ඉ�න 
ඔය �ං�මාන�කාෙවා�ෙග 
අර�ණ� ඒකම ෙනෙව�ද? 
මං �නා �ය�නෙහ 
�යනවා ඔ�න ෙබා� න� 
බලාප�ලා අද ඔය �� 
වංචාවලට අ�ෙවලා ඉ�න 
ගෑ� �ක�, ��ෙයා �ක� 
ඔය ��ව ��යටම ඊළඟ 
ඡ�දෙය� පා��ෙ���වට 
ෙ��න ෙ�ශපාලනඥෙයා 
උද� කර�ෙන නැ�ද �යලා. 
එ� උ� වෙ�ම අද �� 

ක�ට ක�ෙන� රජ සැප ��� ���න �ස� 
ෙවන අහව� ෙ�කටව� ෙනෙව�. 

අ�ක ඔතන �ෙයන ප්රධානම ෙ� 

�ං�ක�වය �යලෙන ෙගාඩ� අය 

�ය�ෙන. ඇඟ ෙප�නලා ගෑ� සා��වට 

��නවා �යන ����ෙග� මං අහනවා 

ඇ� හ�ඉල�ෙව උ� උ�ෙග ඇඟ ඔ�න 

ෙද�න ෙම�න ෙද�න වෙ� ��ය� ඒක 

ග�න ෙනාග�න එක උඹලෙග වැඩ� 

ෙනෙව�ද? ඒ ඔ�ෙකාම ෙදාත �රා 

අරෙගනද අ��මට උඹලා උ�ට �තර� 

උඩ පැන පැන තල�ෙන?

ඇ�තටම මං න� 

�ය�ෙන ගෑ� හැටහතර 

මාය� �ලා ��� අ�ල 

ග�නවා �යන කතාව 

වැර��. අ�ක ඔය 

සමාජෙ� ෙලා� ෙලා� 

තන�� දරනවා 

�යන උද�යෙග� 

බ�තරයකට උ�දලැෙග 

ෙගදර ෙනානෙග ආදරය 

ලැෙබ�ෙන නෑ. එෙහම 

ලැ�ණන� ඔය ත��ෙව 

�ක� හ� අවම ෙවනවා. ෙමාකද ඒ 

අයෙග �වන රටාව හැ�ලා �ෙය�ෙනම 

ෙනාන� මහ�තය� ෙද�නම කා�යබ�ල 

ෙවන ��යට. ඒ �සා ෙගව�වල ෙනාන 

මහ���� හැම ෙවලාෙවම තම�ෙග 

මහ�තයෙග ෙවෙහස මහ��ය �වන 

සෙහාද�ය�, ෙයෙහ�ය�, මව� �ණා 

න� අර 20%ක ��සට �ංග�න ����ෙග 

��තවල ��තැ� හැෙදනවා අ��. ෙ� 

වෙ� අ�ම��ලාට �ංග�න ��ව� 

ෙව�ෙ� එෙහම ��තැ�වලට �ස� ��� 

තැ�වලට ෙනෙව�.”

එෙම�ම අද වන�ට ���වද ෙ� 

භයානක උ�ෙ� ෙගා�ර� බවට ප�ව 

හමාර බව� මහාචා�යවරයා �යා��ෙ�. 

“දැ� බල�න අර ප්ර��ධ ��නම� 
නාග�ක ම���යකෙග දැෙ� පැට�ලා 
කරෙගන �ෙයන ��නැ�ය. අවාසනාවක 
තරම �ය�ෙන දැ� කාෙ� හා���ෙවා� V8 
ළඟ �යාෙගන �ර සැප ��නවා ම�වට ඒ 
අයෙග� වැ� හ�ය� ෙදනා ස�බ�ධ ෙවලා 
ඉ�ෙන� අර ක�� ��ව ��ෙයා, ����ෙයා 
එ�ක. අද ෙගාඩ� හා���ෙවා ��ධ �ත්රෙයා 
ෙනෙව� �ාපා�කෙයා. ���ෙග කාෙල�න� 
ඒ වෙ� හා���ව��ට �� හා���ෙවා 
එ�න �යලා අවවාද අ�ශාසනා �ලා �වැර� 
මා�ගයට ග�තා. ඒ� අෙ� ක�ෙමට අද 
කාෙල නායක හා���ව��ට එ�න �යලා 
අවවාද අ�ශාසනා �ලා යහමා�ගයට ග�න 
අ�ට මහානායක හා���ව� නෑ. 

අවසානෙ� මෙ� ත�කය ෙම�න ෙ�ක�. 

���ව ඇම� ෛසයාෙව� ඉඳෙගන ස�� 

ෙපා� ගහනෙකාට ඒවට ���ධ ෙනා�ණ 

අ�, ෙ�ශපාලකෙයා රෙ� ස�� ෙහාරක� 

කරනෙකාට ඒවට ���ධ ෙනා� උඩ 

බලාෙගන �ට� අ� දැ� අෙ� ගෑ� �ක� 

ඒ පාෙරම යනෙකාට උ�ෙග ඇඟට බැණ 

බැණ තලන එක වැර��.  ෙහාඳට �තට 

ග�න මං ෙ� �ය�ෙන උ� කරන ෙ� හ� 

�යල ෙනෙව�. ෙමතැන� ෙ�ශපාලකයා, 

�ාපා�කයා වෙ�ම කා�තාව� ෙ� 

��ෙගා�ල�ටම ��� තැනට අ� �ව� 

කර�න ඕන. අ�ට ආප� යෙශාදරා �ණ 

ඇ� කා�තාව� ඕන. අවංක, උග�, 

���ම� ෙ�ශපාලනඥෙයා �ක� ඕන. 

���ෙග ආ�ය අ�ඨාං�ක මා�ගෙ� යන 

��ධ �ත්රෙයා �ක� ඕන. ඒ ෙ�ව� ඒ ��හට 

කර�න න� ගෑ��ටම බැණ බැණ ඉ�ෙන 

නැ�ව �වැර� ක�කාවත� ෙගාඩනග�න 

ඕන. හ�යටම ��ෙවා� ඒක ��ධ කාලය 

වෙ� සංඝායනාව� �ය ���.”

එ� දවසම නා කපන වැ�ස. �ං�� 

���කා� ෙද�නම ෙගදර. �� බ�ටා� 

සාලයට ෙවලා �ෙත� �ක� මැ� එකක.

“ෙමහාට එනවෙකා ෙපා�ඩ�.” ���කා 

�ං�ෙ� අ�� ඇද ළඟට ග�තා.

“�යා....! ද�ෙව� ලැ�ලා� මනමාල �ෙ�. 
ෙපා� එකා සාෙ�.” �ං� ෙබා� ලැ�ජාව� 

ෙප�වා කැමැ�ෙත� ළං�ණා.

“ඒ ෙකෙහ�මල� ෙනෙව�. වැ�ස �සා මට 
බඩ���. කඩල �ක� හ� ත�බනවෙකා.” 
���කා දැ�ෙ� ෙකාෙචා� �නාව�.

“�ය අ���ෙද� ප�ෙ� කඩල ඇටය�ව� 
ෙගදර ෙගනාෙව නෑ. ෙගදර හ�ෙ� ෙමානව� 
නෑ. උ�ධමනය!” �ං� ගැ��වා.

“එෙහන� ෙපා�මද �ක� කපාෙගන 

එනවා. ඔය ෙ��තරල� �ය�ෙන ඒවා 

කා�වම ෙප්රා�� ඇඟට ෙපා�ප කරනවා 

වෙ� �යලා.” ���කා �ෙ� සෑ� �� 

එෙක�.

“ෙ� හ�ෙ� �ෙය�ෙ� එකම ෙපා� බෑය�. 
කම� නෑ. ෙ�ළ�කෙ�. ෙවන ෙකා�ල�ට 
ව�නෙකාට �ෙත�ෙ� ෙවන ෙවන ෙ�ව�. 
ෙමයාට දැෙන�ෙ� බඩ��න.” �ං� �ණ ෙබ� 

කරග�තා.

���කා� �ං�� ෙපා�මද ක�� ��යා 

��ෙ�න ��ධය �සඳන හැ� ෙයාජනා 

කර�� ඉ�නෙකාට �� බ�ටා එතැනට 

කඩාපැන�!

“අ�ෙ�! ෙහාඳටම ෙගාරව ෙගාරවා 

ව�නවා.” �� බ�ටා ෙතාෙ�� �ණා.

“ඇ�? ඔයා පනත� ෙගන�ලා වැ�ස 

නව�ත�ද හද�ෙ�?” �ං� ඇ�ෙ� 

ෙකාපෙය�.

“අෙපා නෑ. අ�ම� තා�ත� ද�නවද ෙ� 
ව��ෙ�, ෙගාරව�ෙ� ෙමාකද �යලා?”

“ෙමාකද නැ�ෙ�? ෙ� ව��ෙ� 

ෙ�ශ��ක....” ���කා කට ඇ�යා.

“ඉ� ෙග�ය! ප��ෙ� මෙ� ෙහාඳම යා�වා 
ෙගාරව�න�, ව��න� ෙ��ව මට �යලා 
��නා.” �� බ�ටා �ෙ� බැ��� ��ණ� 

මවාෙගන.

“ෙහාඳ�, ෙමාක�ද ෙ��ව?”

“ආකාෙ� ඉ�න ෙද�ය�ට ෙහාඳටම ෙසම! 

��ෙද� ෙගාරවනවා!” �� බ�ටා �වා.

“එතෙකාට ව��ෙ�?” �ං� �ම�ෙ� 

�නාව තදකර ග���.

“අ�ෙයා! අ�මට ඒකව� ෙ�ෙර�ෙ� නැ�ද? 
ෙද�ය�ට �යවැ�යාව හැ�ලා. එයා �තරම � 
කරනවා.” �� බ�ටා අහස ෙදස බැ�වා.

සංඛ සඳ�ව���� ම��කා

ෙද�ය�ට 
ෙහාඳටම ෙසම!

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

ෙ� 
වෙ� 

අ�ම��ලාට 
�ංග�න ��ව� 

ෙව�ෙ� �� තැනවලට 
�ස� ��� 

තැ�වලට 
ෙනෙව�

ෙපෙනන ��යට අඩ ��ව�� ඉඳෙගන. 

අ��ෙ�� ද�න �යන මාය� ෙ�රම 

�ලා හා���ව�ව ෙපාළඹවා ග�ත ෙ� 

තැනැ��ය පා� �ථානකට කැ�ව ෙගා� 

�වා�� වහ�ෙ�ව උපැ�� කරවලා 

�වාහ කරෙගන �� �මා�ය� බවට 

ප�ෙවනවා. �වා�� වහ�ෙ� �ණ� 

උපැ�� න� සාමා� ��� ෙකෙන�ෙන. 

ඉ�� ෙ� කතාව ගැහැ�ය� �සා 

���ෙය� �� �ඳග�ත එක ඉ�හාස 

ෙ� තව� ජා�ක කතාව�� �යෙවන 

ඒ වෙ�ම කතාව�. න�� ජාතකෙ� 

�ෙයනවා ඉ��ංග �යලා තාපසෙය� 

ගැන. ෙ� ඉ��ංග තාපසයා වනගත 

රජ�මාට ෙ�ක හ�ම �සරදය� �ණා�. 

තම�ෙ� රටවැ�ය�ට �ව�ෙව�න 

ෙගා�තැ� බ� කරව�න ව�ෂාව ලබලා 

ෙද�ෙන ෙකාෙහාමද �යලා රජ�මා 

උෙ� හවස ක�පනා කරා�. ඉ�� ෙ�ක 

දැක� ශක්ර ෙ�ෙ��ද්රයා ඇ�� රජ�මාට 

��ෂ ��� කපල ��න� පට�ග�ත�. 

එතැ�� ප�ෙස නා��� ෙ� �මාරයාව 

සරණ පාවා ෙගන ඔ�ෙ� අග �සව බවට 

ප�ෙවලා �ෙයනවා. 

ඉ�හාසෙ� �ට අද ද�වා නා� ෙ�හයට 

�ව�� ෙ� වෙ� ����ෙ� ච�ත කතා 

�ෙය�ෙන ඒ ෙ�ව� ��දහෙම� වහෙගන 
�ට� එක. 

හැබැ� රෙ�ම ඉ�න මංෙකා�ලකාරෙයා 

�ක පා��ෙ���වට යවලා, උ� �� රටම 

��ණෙගන ක�� ඒවා �ෙ�චනය ෙනාකර 

�ට� අ�, පා�ෙ� බණ� භාවනාව� 

කරෙගන �ට� ���වට V8 �ලා ස�� 

ෙපා� ගහ�න පාර කපල �� අ�, ගෑ� 

ඒක කළහම උ� ����ව දැෙ� �ග�නවා 

�යලා බ�නවා න� එතැන �ෙය�ෙ� 

��ෙෂා�තමවාදය. 

හැබැ� මම වග�ෙම� �යනවා 
අදට� අෙ� සමාජෙ� 80%� ඉ�ෙන 
යෙශාදරාවත ��ග�වන කා�තාෙවා. ඒ 

අය බ�තරය� උග�, ���ම� 
වෙ�ම තැ�ප�. ෙගදර ��හා 
ෙකා�තර� �ලා ආව� 
තම�ෙ� ද�ෙවා හ�ෙගන 

��හෙග වැඩ� කරෙගන ෙගට 
ෙවලා ��යා �ස� උ� ෙබා�න 

පට�ග�ෙත නෑ. හැබැ� අවාසනාවකට 
ඉ�� 20% ඔය ක�� ��ව ජාතක 
කතාවල �ට� නා�ලතාව�ට සමාන�. අර 
උග�, ���ම� කා�තාෙවා ��ස තම�ෙ� 
උග�කම, ���ම�කම පා��� කරලා 
සමාජෙ� ඉහළ තන��වලට යනෙකාට ඒ 
��ම ෙදය� නැ� �� �ක ��වා අ�� 
එෙහම යනෙකාට අ�� ඇඟ ෙප�නලා හ� 
ඉහළට ය�න ඕන �යලා. එෙහම �යලා �� 
�ක ෙ�ශපාලනඥය�ෙග, �ාපා�කය�ෙ� 
අ�තඃ�රවල සාමා�ක�වය ග�තා. ඇ� 

අෙ� 
ෙමාඩ රෙජා 

උඹට ඔය ඉ�න 
�රංගනා�ය� වෙ� 
�වව කැෙ�ට යවලා 

ඔය ඉ��ංයාෙ� 
�ලය �ඳපං

ගෑ� ඔ�න ෙද�න
ෙම�න ෙද�න වෙ� උ�න� 

ග�න ෙනාග�න එක 
����ෙග වැඩ�

මහාචා�ය අ�තනායක එ�. ෙ�ර�
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1839 අ���ෙද, ඒ �ය�ෙ� 
හ�යටම අ��� 183කට ක�� 
�ෙකා�ල�තය, ත��ය� 
��ස� ෙයා�ෙගන හ� අ�� 
තරඟය� සං�ධානය කළා. 
ඒ තරඟෙ� එකම අර�ණ 
�ෙ� රෙ� ල�සනම ත��ය 
ෙතාරන එක. එෙහම ෙතාරලා 
ඇයට ‘Queen of Beauty’ �යන 
ස�මානය ලබාෙද�න� ඔ�� 
�රණය කරලා ��ෙ�. 
අ��මට ෙ� තරඟෙ� ඒ 
ස�මානය ලබාග�ෙ� ‘Jane 
Georgiana Sheridan’ 
�යන 30 හැ��� �වාහක 
ත��ය. ඇය ජයග්රහණය 
කර� ඒ තරඟය තම� ��ම 
� ��න තරඟය බවට 
ඉ�හාසෙ� සඳහ� ෙව�ෙ�.

ෙ� ඉ�හාසය �ක� මත� 
කෙ� ප��ය� අෙ� රෙට� 
සං�ධානය කරලා ��� 
එවැ�ම � ��න තරඟය� 
ගැන �ය�න. ඒ තම� ‘� ලංකා 
�වාහක ��ව � ��න’ (Mrs.
Sri Lanka Universe 2022) ෙ��ෙ� 
තරඟය. එය ජයග්රහණය කෙ� හංස� 
ච�රං� ෙපෙ�රා. ඒ අ�ව ඇය ෙමම වසර 
අවසානෙ� ද�� ෙකා�යාෙ� පැවැ�ෙවන 
‘�වාහක ��ව � ��න’ (Mrs.Universe) 
තරඟ�ම �ෙයාජනය කර�න ���ක� 
ලබාග�තා. ඇෙ� ��දර ��� තම�  ෙමවර 
‘ධර�’ කවරය හැඩෙවලා �ෙය�ෙ�.  

“�ං� කාෙ� ඉඳ�ම මං �න දැ�ෙ� 

ෛව�ව�ය� ෙව�න. ඒ �සා උස� ෙපළ 

කෙළ� ��ා �ෂය ධාරාෙව�. හැබැ� 

කාෙල� එ�ක මට � ��න තරඟ ගැන 

ෙපා� ආසාව� ආවා. එෙහම� �යලා 

ඉ�� ඒ පැ�ෙත� ෙලා� ෙලා� ෙ�ව� න� 

කර�න ලැ�ෙ� නෑ. ඒ� ෙමවර � ලංකා 

�වාහක ��ව � ��න තරඟයට ඉ��ප� 

ෙව�න ඕන �යලා ��ණා.”

හංස� �යන ��යට ඇයව � ��න� 

කර�න තව� ෙකෙන�ට ෙලා� ආසාව� 

��ලා �යනවා. ඒ ෙවන කාටව� ෙනෙව� 

ඇෙ� අ�මට.

“මෙ� අ�මා �ෙ�ශගතෙවලා ඉ�නෙකාට ඒ 
රටට ෙලාක � ��න තරඟය� �ෙයාජනය 
කර� ලංකාෙ� ෙකෙන� ආව�. ඒ ෙවලාෙ� 
අ�මෙ� යා�ෙවා ��ව� අ�මට� ඒ වෙ� 
� ��න තරඟයකට ඉ��ප� ෙව�න �යලා. 
එතෙකාට අ�මා ඒ අයට ��ව� එයාට 
ඉ��ප� ෙව�න බෑ ඒ� මෙ� �වව මං කව� 
හ� � ��න� කරනවා �යලා. ඉ�� අ�මා 
ඒ කතාව �තර �තරම මට ��වා. අ��ෙ� 
ඒක අහල අහලම මට� � ��න� ෙව�ෙ� 
ෙමාක�ෙදා ආසාව� ඇ��ණා.”

ෙමාන වැෙ�� �ණ� අ�මෙ� ආ��වාදය 

ලැෙබනවා න� බය ෙව�න ෙ��ව� නෑ 

�යනවෙ�. ඉ�� ඒ කතාව ඇ�ත� කරලා 

අ�මෙ� ආ��වාදය� එ�ක අ��ෙ� 

හංස� නව��ෙ� � ලංකා �වාහක ��ව 

� ��න බවට ප�ෙවලා.

“ෙලාකෙ� ප්රධාන � ��න තරඟ 

�පය� �ෙයනවා. ඒ අත�� ප්රධානම එක� 

තම� ��ව � ��න �ය�ෙ�. මං එ� 

�වාහක ��ව � ��න තරඟෙ� 

ලාං�ක ම�ට�� ��� තරඟයට� 

ප��ය� සහභා� �ෙ�. ඉ�� ඒක 

මට ජයග්රහණය කර�න ��ව� 

�ණා. මත� කර�නම ඕන ඒ 

තරඟෙ� ජා�ක අ��ෂ ��යට 

කට�� කෙ� ම�� රණ�ංහ. ඔ� 

තම� තරඟය සං�ධානය 

කෙ�. මාව ඒ ෙව�ෙව� ��� 

කෙ� �� ෙ�නානායක සහ 

අ��න ෙ�නානායක. මං මාස 

ගණනාව� එක�ගට ����� 

කළා. මෙ� ඇ�� සහ ෙමා�තර 

��මාණය ��කෙ� යසඉ�� 

��බ�ඩාර. දැ� ෙලා�ම �නය 

තම� පළවැ� වතාවට �වාහක 

��ව � ��න ��ළ ලංකාවට 

අර� එන එක. ඒ ෙව�ෙව� මං 

උප�ම මහ�� ෙවනවා.”

��ව � ��න තරඟයට 

�� ඉ�හාසය� ��ණ� එ�ම 

��ව� වන �වාහක ��ව 

� ��න තරඟය� ���ම සං�ධානය 

කරලා �ෙය�ෙ� 2007 අ���ෙ� 

ඉඳ�. ෙකාෙහා�� හ� ෙලාක ම�ට�� 

පැවැ�ෙවන එම �වාහක ��ව � ��න 

තරඟය එළැෙඹන ෙදසැ�බරෙ� ද�� 

ෙකා�යාෙ� පැවැ�ෙවනවා. දැනට 

රටව� 98ක තරඟකා�ය� ඒ ෙව�ෙව� 

ඉ��ප��මට �ය�ත බව� ආරං�ය. ඉ�� 

ඒ ෙව�ෙව� ලංකාව �ෙයාජනය කරලා 

ජයග්රහණය� ෙමරටට ෙ��න හංස� ෙ� 

දව�වල ෙලා� �නයක ඉ�න බව� අ�� 

එ�ක ��ෙ�.

“�ට ක�� �වාහක ෙලාක � 
��න ��� ෙදක� ලංකාවට 
ෙ��න ෙරා� ෙ�නානායක�, 
කැෙරාල�� ��� සම��ණා. 
ඒ� තවම� �වාහක ��ව 
� ��න ජයග්රහණය� අෙ� 
රටට ලැ�ලා නෑ. මං උප�ම 
කැපෙවනවා ඒ ��ළ අෙ� 
රටට ෙ��න. ෙකෙන� �තනවා 
න� ඒ ජයග්රහණයට ල�සන 
�තර� ��ණම ඇ� �යලා 
ඒක ���ව�. ෙමාකද දැ�ම, 
���ය, ශ��ය, ෙපෟ�ෂය 
වෙ� ෙගාඩා� ෙ�ව� ඒකට 
ඕන. ඉ�� මං ෙපෟ�ග�කව 

ඒ හැමෙ�ම ෙව�ෙව� මහ�� ෙවනවා. එක 
පැ�ත�� මං �වලා ෙද�ෙන� ඉ�න මව�. 
තව� පැ�ත�� ��ඳ�. ඊළඟට ගෘහ�ය�. 
ඒ වෙ�ම මං ��යාව� කරනවා. ඉ�� මට 
ෙලා� අ�ෙයාගය� කාලය කළමනාකරණය 
කරෙගන ෙ� තරඟය ෙව�ෙව� මහ�� 
ෙවන එක. ඒ� රට ඒ ෙව�ෙව� මං මහ�� 
ෙවනවා.”

අද සැබෑ 
ඔ��නක 

��කා�ය� 
ෙව�න මට මං 
�තර� දැ�ක 
ෙවන ක��� 

ෙනාදැ�ක 
ඔ��න ෙලා� 
ආ��වාදය� 

�ණා

මෙ� �වලා 
ෙද�නා තාම 
ෙපා��. ඒ� 
එයාලා තම� 
බෙල� වෙ� 

මාව �� එකට 
පවා යැ�ෙ�

හංස� සැ�යා සහ �ය�ය� ෙදෙදනා සමඟ

හංස� ච�රං� ෙපෙ�රා
(Mrs. Sri Lanka Universe 2022)

� ලංකා �වාහක ��ව � ��න

���ෙය� එ�යට 
අ�ය �ය�න ��ව� හ�ය� 
හැම ගැහැ�යකටම �ෙයනවා
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හංස� ෙමතැනට එ�� ප්ර��ෙ�ප 

�� තැ� �ෙය�න ඇ�. ක�ෙල� 

ඇද� ���� ඉ�න ඇ�. එෙහම 

ෙ�ද?

“මං ෙ� තරඟයට ��න� ෙව��� 

සමහ� ��වා ඔයාට ඕක කර�න 

අමා�� �යලා. ඒ� මං ��වා 

පට�ග�ත ෙ� ඉවරකරලා �ස� 

ප�ස බල�ෙ� නෑ �යලා. ඇ�තටම 

��ෙවා� මාව ප්ර��ෙ�ප කර� 

����, මෙ� ක�ෙල� ඇද� 

���� තම� මට ෙ� ගමන එ�න 

ෙලා�ම අ�ෙ�රණය �ෙ�. මං ඒ 

හරහා ෙගාඩා� ශ��ම� �ණා. 

ඒ වෙ�ම මෙ� ප�ෙ� අය මට 

ෙගාඩා� උද� කළා. මෙ� 

�වලා ෙද�නා තාම ෙපා��. 

ඒ� එයාලා තම� බෙල� 

වෙ� මාව �� එකට පවා 

යැ�ෙ�. මෙ� ��යා 

�ථානය� මත� කර�න 

ඕන. ඔ�� මට තරඟය 

ෙව�ෙව� ෙලා� 

�දහස� ��නා.”

ෙ� ෙවනෙකාට 

හංස� �ය�ෙ� 

වයස අ��� 

��ගණ�වල 

ප�ෙවන �ව�ය�. 

ඒ� ඇය දැ�කම 

න� ඇයට එ�චර 

වයස� �ය�න 

බෑ. ඒ ගැන අ� 

ඇයෙග� අහ�� 

�නාෙවන ගම� 

ඇය ��ෙ� 

ෙම�න ෙමෙහම 

කතාව�.

“මං �ං� කාෙ� 
ඉඳ�ම මෙ� 
�පය ගැන 
��වා. දැ� මට 
අ��� 35�. 
ඒ� අදට� 

මෙ� වයස ඇ�වම සමහ� ��ම 
ෙවනවා. අෙ� ෙබා� �ය�න එපා 
�යනවා. ඔයාට හ� ෙපා� ෙප�ම� 
�ෙය�ෙ� �යනවා. �වලා එ�ක ය�� 
�ණ� සමහ� �වලෙග� අහනවා ෙ� 
ඔයාලෙ� අ�කද �යලා. මං �ය�ෙ� 
ගෑ� ළමෙය� �ණාම �ං� කාෙ� 
ඉඳ�ම තම�ෙ� ෙප�ම ගැන �ත�න 
ඕන. ෙකෙන� �තනවා න� �වාහෙය� 
ප�ෙ� ඔ�ෙකාම ඉවර� �යලා එෙහම 

නෑ. මට න� වයස �ය�ෙ� තව� එක 
ඉල�කම� �තර�.”

���� එ�ක ග�තම 

�වාහෙය� ප�ෙ� කා�තාවකට 

එන වග�� ස��ය වැ��. ඒ 

�සාමෙදා වැ�ෙදෙන� �වාහෙය� 

ප�ෙ� කර�ෙ� තම�ෙ� �න 

බලාෙපාෙරා�� �ෙ�ම �යෙව�න 

ඇරලා ���යට ෙකා�ෙවන එක.

“මං ද�න ��යට හැම ගැහැ�ය� 

�ළම ���ෙය� එ�යට පැනලා 

�ව�න ��ව� ෙකෙන� ඉ�නවා. 

මම� එෙහම ෙකෙන�. මං එෙහම 

�ව� �ස� අද මං ෙමතැන ඉ�ෙ�. 

ඒ� එෙහම� �යලා මෙග� ප�ලට 

ෙව�න ඕන ��ක� වග�� �ක මං 

මගඇරෙගන නෑ.”

උස� අ�ාපන කට�� 

ෙව�ෙව� ෙද�වල, ��ධ � ප�ෙ� 

ක�ාරාමයට පාස� �ය ඇය ඒ 

කාෙ� ඉඳ�ම �ක� දඟ ච�තය� 

�යල� අ�ට ��ෙ�. ෙ� අතෙ� 

ඇෙ� ෙප�ම� එ�ක රංගනයට 

අව�ථාව� ලැ�ෙණා� බාරග�නවද 

�යල� අ� �කමට ඇ�වා.

“මං �ත �ප රචනා සහ ෙවළඳ 
දැ��� �පයකම ෙප� ඉඳලා 
�ෙයනවා. ඒ �සා රංගනය අ�� 
අ�දැ�ම� ෙනෙව�. ඒ �සා 
ෙහාඳ ��මාණයකට �යක ෙව�න 
ලැ�ෙණා� සලකලා බලනවා.”

කතාබහ අවස� කර�� හංස� 

එෙහම ��ෙ� ෙමෙත� ඇය �ෙ� 

දර� �ට� ��ළ අතට ග�න 

ගම�. ඉ�� එළැෙඹන ෙදසැ�බරෙ� 

�වාහක ��ව � ��න ��ළ 

ෙමරටට ෙ��නට ඇයට ‘ධර�’ 

ෙව�ෙව� අ�� �බ ප්රා�ථනා කළා. 

ඒ අව�ථාෙ� අතට ග� ��ළ නැවත 

�ස මත රඳවාග��� ඇය සම�ත 

ලාං�ය කා�තාව� ෙව�ෙව�ම 

ෙම�න ෙමෙහම හ� අ�� 

කතාව�� ��වා.

“මං ��වාස කරනවා 
හැම ගැහැ�යකෙ�ම �ෙ� 
කාට� ෙනාෙපෙනන ඔ��න� 
�ෙයනවා. ඒ �සා මං �තනවා 
හැම ගැහැ�ය�ම ��න� 
�යලා. අ� හැ�ෙරන 
��ෙය�, කතාකරන ��ෙය�, 
�රණ ග�න ��ෙය�, 
අර��වලට යන ��ෙය� 
වෙ�ම �ව�ෙවන ��ෙය� 
අර කාට� ෙනාෙපෙනන 
ඔ��න අ�ට ද��න 

��ව�. අද සැබෑ 
ඔ��නක ��කා�ය� 
ෙව�න මට ඒ මං �තර� 
දැ�ක ෙවන ක��� 
ෙනාදැ�ක ඔ��න 
ෙලා� ආ��වාදය� 
�ණා. ඉ�� රෙ� 
හැම ගැහැ�ය�ම 
ඒ ඔ��න තම�ට 
ආ��වාදය� 
කරග�ෙතා� ��දර 
ගමන� ය�න 
��ව�.”

�ව� එ�.
ෙසන�ර�න

ඡායා�ප
�ෂා� කා�යවස�

Sangsu Lanka Trading, 077 338 7363
Èjhsk mqrd ld.s,aia" lS,aia" wd¾msflda" ,d*aia" fid*aÜf,dðla iy *duis j,ska muKs'

Diabherb f;a mdkh iSks rys; le,ß b;du;a wvq foaYSh 
T!IO ksIamdokhla' oskm;d lEug fmr l=i.sks
iEÿkq ú.i f;a fldamamhla mdkh lrkak' thska 
oshjeähdj ksid we;sjk ixl+,;d myj hhs' YÍrhg 
kejqï cjhla yd m%fndaOhla ,nd fohs' w;=re wdndO 
rys; 100] la iajNdúl wuqøjH muKla fhdod ilid 
we;s neúka ojilg ;=ka jrla ,nd .ekSu jvd;a 
fhda.Hhs' ffoksl jev 
lghq;= m%fndaOu;aj lsÍug 
iy fi!LHu;a Ôú;hlg 
uyÕ= w;aje,ls'

vhíy¾í à
Èhjeähdj ksid Tn ÿ¾j,o @

tfiakï ukdj md,kh lr
kj cjhla ,nd .kak

Èjhsk mqrd ld.s,aia *duis" wd¾msflda" ,d*aia" lS,aia j,ska muKs'

Sangsu Lanka Trading, 077 338 7363

 
Fat Burner

f,dj wxl tfla 

fïo oyk 
mdkh

       Sansu Fat Burner f,dj 
wxl tfla fïo oyk mdkh 
oeka Tng ´kEu iqmsß fjf<`o 
ie,lska ,nd .; yels nj 
i;=áka okajd isáuq' f,dj mqrd 
ck;djf.a fi!LH iïmkak 
isyska isrerlg yd ;reK 
wdl¾IKSh fmkqu ieuod r`ojd 
.kakd ryi Sansu Fat Burner 
mdkhhs' fuys 100% la iajNdúl Ydl idrh u.ska" w;=re wdndO ke;s 
ùu" isref¾ wvx.= fïoh iajNdúlj Èh lr yeÍu" Ô¾K l%shdj,sh 
myiq lsÍu wdÈh b;d id¾:lj isÿ ùu ksid Sansu Fat Burner fï 
;rï ckm%sh ù we;s nj lsj hq;=hs' ;j o fuys m%;sTlaisldrl 
úYd, jYfhka wvx.= ù we;s neúka mßirfha we;s úIîc" ffjria" 
nelaàßhdj,ska Tnj wdrlaId lrk w;r isrer wNHka;rfha fukau 
iu u;= msg mj;sk fïoh o b;d fõ.fhka Èhlr yßhs' túg iu u;= 
msg mj;sk l=re,E" ìì,s wêl fïoh ksid ifuys mj;sk wjmeye 
.ekSu j<lajd b;d isks`ÿ" m%ikak iula ,nd fohs' Sansu Fat Burner 
ys we;s ;j;a iqúfYAI;ajhla jkafka Worhg wys;lr lsisÿ øjHhla 
wvx.= fkdùuhs' tuksid Worhg b;d fi!uHfõ' 
    wo fjf<`ofmdf<a úúOdldr fïo oyk mdk ´kE ;rï ;sfnk w;r 
tajdfha fndfyduhl YÍrhg wys;lr úúO úI ridhksl øjH fhdod 
Tfí fïoh oykh lsÍug  W;aidy lr ;sîu ksid úYd, jYfhka 
w;=re wdndO we;sùu isÿfõ' iuyr ksIamdok wdydr Ô¾K l%shdj,shg 
ndOd fldg ix>gl Wrd .ekSu wjysr lr wm .kakd wdydrj, wvx.= 
úgñka yd Lksc øjH Wrd .ekSu j<lajhs' fuf,i l,la .; ùfï§ 
Tfí YÍrhg wjYH úgñka yd ldfndyhsfâ%Ü fkdue;s 
ù Tn ÿ¾j, ù frda.sfhla njg m;afõ' ;j;a iuyr 
ksIamdok Tfí wdydr reÑh md,kh lr Tnj isyska 
lrùug W;aidy orkq olakg ,efí' by; fmkajd ÿka 
wys;lr ksIamdokhkaf.ka yels;dla wE;a ù Sangsu 
Fat Burner ku n,d ñ,§ .kak' Sangsu Fat Burner oeka   
ish¨ u iqmsß fjf<`oie,aj,skaa Tng ñ,§ .; yel'

la iajNdúl Ydl idrh u.ska" w;=re wdndO ke;s 

Fat BurnerFat BurnerFat Burner

wdhq¾fõo fomd¾;fuka;=fõ 
wkque;sh iys;hs'

uq`M isrergu 
wdf,am l< yel

Dr. Ganga Srimali 
Rajapaksha

BAMS (Uni of Kelaniya)

හංස� මව සහ සෙහාද�ය සමඟ
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අෙ� රෙ� ප්ර�ඛ ෙපෙ� 

�� සමාගමක ශාඛා 

කළමනාක�ව�ෙ� දස 

හැ��� �ය�යට පාට 

�ෙ� බළ� පැටව� හ� 

වඩාගැ�ෙ� ආශාව� 

ඇ� �ය. ඒ ඇය ඉෙග�ම 

ලබන ජා��තර පාසෙ� 

���ය� ස� පාට �ෙ� 

බළ� පැටව� ��බඳ 

��ෙයා, ඡායා�ප දැ�ෙම� 

සහ ඒ සතා ��බඳ ��තර 

ඇ�ෙම�. එෙහ� සාමා� 

බළ� පැටෙව� ෙම� ෙනාව 

පාට �ෙ� බල� පැටෙව� 

ෙස�මට තරම� අපහ� �සා �ය�යෙ� 

ඉ��ම ඉ���ම �ෙන� �නම ක� දැ�මට 

�යාට �� �ය. අවසානෙ� ඔ� ඇයට 

ෙපාෙරා�� � ��ෙ� ඇෙ� දසවන 

උප��නය � ෙකෙ� ෙහා පාට �ෙ� බළ� 

පැටව� ඇයට ��ණ කරන බව�.

කැ�ෙකා බළ�� (Calico Cat) ෙලස 

හැ��ෙවන පාට �ෙ� බළ��, ඇ� 

කර�න�� හට වාසනාව උ� කරන 

ස��ව �ෙ�ෂය� බවට ෙලාව �රා 

පැ�රග� ��වාසය� �ෙ�. න�� ෙ� 

අ��� ��� ස��ෙ� ජානමය ශ��ය 

මද�ම �සා ඔ��ට �ව��ෙ�� වැ� 

අව�නම� පැන න�න බව අනාවරණ � 

ඇත. 

“මම ද�න එක ෙගදරක න� ඔය �යන 
��ෙ� බළෙල� ඉ�නවා. ඒ� මම ඒ 
ෙගදර අයට ��වා ෙ� පාට �ෙ� 
බළ�� ඉ�න ෙගව�වලට 
වාසනාව උ�ෙවනවා 
�යන ��වාසය �සා 
එයාව ෙහාඳට ප��ස� 
කරග�න �යලා.”

ප��ය �නෙයක 

පාට �ෙ� බළල� 

��බඳ �පර� කළ 

ෙපර � ��ගලයාට 

ඔ�ෙ� �තව� 

�ාපා�කය� �ය. මාතර 

ප්රෙ�ශෙ� ෙ���ෙ�� 

පර�පරාව�� පැවත ආ 

ෙ� �ාපා�ක �තවතා, �ත 

�ත්රා��ෙ� ෙ��ද්ර බැ�මද 

�ෙනා�ංශය� ෙ� �� කෙ�ය. 

“ඒ �ණාට ඉ�� ෙගදරක 
ආදෙර� හදන බළ� පැ�ෙය� 
න� ඉ��වට ෙදන එක�� 
නෑ ෙ�ද? අ�ක ඌ ෙගදරට 
වාසනාව ෙ�න සෙත� හැ�යට 
��අරෙගන �ෙයනවන�?” ඔ� 
�ාපා�ක �තවතාෙග� අසන 
ල�ෙ� තරමක සැකය�� ද 
��වය.

“ඒක ඇ�ත. ඒ� ඒවාට� 
��ධ ක්රම සහ �� �ෙයනවා. අ� 
බල�ෙකා” එ�ට ඔ� �නාෙස�� 

�ය.

ෙකෙ� ෙහා ෙ� ��ගලයාෙ� 

�ය�යෙ� උප��නයට ෙපර � රා�ෙ� 

�තව� �ාපා�කයාෙග� �රකතන 

ඇම�ම� ලැ�ණ. ඔ� �යා ��ෙ� තම� 

තව පැය�� පාට �ෙ� බළල�ද �ෙගන 

�� ශාඛා ප්රධා�යාෙ� �වසට පැ�ෙණන 

බව�. එය ඇ� ඔ�ෙ� �තට දැ�� 

ස�ට, ෙසා�නස ගැනන� අ��ෙව� �ව 

�� නැත. එෙම�ම ෙපාෙරා�� � ප��ම 

එම �ාපා�කයා කා�ෙබා� ෙප��යක 

දමාග� පාට �ෙ� බළල�ද සමඟ 

�වසට පැ�� අතර ඒ ෙහා�� වැ�� 

පාට �ෙ� බැළ�යක බව �වැ�ය�ට 

ෙප�ණ. ෙ� ���ම �සා එම ශාඛා 

කළමනාක�ෙ� ස�ට ෙකතර�ද ඉහවහා 

�යාද �වෙහා� ඔ� තම �ාපා�ක 

��රා ෙව�ෙව� ‘ම�පැ�’ සංග්රහය� 

��මටද ෙපළ��. 

“ඒ ෙජා�වම ආ��ෙ� ඉහළ ර�සාව� 
කරන, ෙහාඳට දැන උග� අය. ඒ ෙද�නම 
ර�සාව�වලට යන ��� ෙනානාෙ� 
අ�ම�, තා�ත� ඉ�ෙන� ඒ ෙගදරම�. 
එයාලට ළම� ��ෙදෙන�. එතෙකාට 
ඔ�ෙකාම ඒ ෙගදර හ�ෙදන�.” ම�පැ� 

සංග්රහය අතර�ර� �ාපා�කයා �ය.

“ඉ�� ෙකාෙහාමද ඔය පාට �ෙ� 

බළලව ඒ ෙගද�� ප�නග�ෙ�? 

ඒකෙ� කර�න අමා�ම ෙ�.” ම�පැ� 

ම�ද්ර�වලට ෙයා� ෙනා�ව� � 

කළමනාක� ඒ වන�ට තරම� පද� � 

�� �ාපා�කයාෙග� ඇ�ය.

“ඔය ෙ��දර, නැක�, අණ�ණ, හ� 

��ය� වෙ� ෙ�ව� ඉ����� ��ග�න 

අය ඕෙනම ෙ�කට න�මා ග�න හ�ම 

පහ��; ඒක සමහර ෙවලාවට 

මම ��න� වැඩවල�� 

ප්රෙයාජනයට ග�නවා.” 

�ාපා�කයා �ෙ� 

ශාඛා කළමනාක�ෙ� 

��හලය තව�රට� 

���ව��.

“ෙකාෙහාම හ� 
ඔය බළ� ෙග�යාව 
ප�නා ග�නා වැෙ� 
ඔ�ෙ� �යාෙගන මම 
ප��ය දවසක ඔය ෙගදරට 
��� �ක� ෙතාර�� කතා 

කර කර ��යා. ඔය අතෙ� ඉ�� 
ෙකාෙහාමද ෙගව� ෙ�රව�වල 
ෙතාර�� �යලා අහනෙකාට 
යා�වෙ� ෙනානා තම� එක�ගටම 
�යව�න පට�ග�ෙ�. ‘අෙ� ඒ 
ගැන න� �යලා වැඩ� නෑ. එක 
�ගටම කරදර ගලාෙගන එනවා’ 
�යලා. 

එතෙකාට මම ඇ�වා ෙ� ෙගදර 

��න, ��භ, �න �යන ල�නවල 

ක�� හ� ඉ�නවද �යලා; 

බලනෙකාට ඒ ෙගදර ෙනානාෙ� 

තා�තා ��න; ෙගදර බාලම �ව 

�න, ඔ�න එතෙකාට තම� මම 

��ෙ� හැබැ� පාට �ෙ� බළෙල� ඉ�න 

එක ෙගදරට වාසනාව ෙ�නවා ��වට 

��න, ��භ, �න ල�නකාරෙයා ඉ�න 

ප��වලට න� ඒක කණ�ටට බලපා�න� 

ඉඩ �ෙයනවා �යලා.”

ඔ� � අ�දමට එම 

�වෙ� ��න පාට �ෙ� 

බළලා එම �ව�� ඉව� 

කරගැ�ම ��බඳ 

�රණා�මක ප්රකාශය 

එය�. ඉ�ප�ව එ� 

ස�තාව ���ස� 

��ස පාට �ෙ� 

බළලා තාවකා�කව 

ෙහා �ව�� ඉව� 

කරන ෙම� තම� ඉ�ලා 

��න බවද ඔ� �යා ඇත. 

අවසානෙ� ඒ ෙගදර �� බළලා 

ෙ� ෙගදරට ෙගන�� ��ෙ� ඒ 

මග�ෙය�.

“ෙකාෙහාමහ� එෙහම �යලා තම� 
මම ඔය බළ� ෙග�යව ඒ ෙගද�� 
ප�නා ග�ෙ�. දැ� ඒ ���ය �ෙ� 
ත�� �යාෙගන ෙගදර අ�� ප්ර�න �හා 
බලනෙකාට ක�� ��ණ ප්ර�නවල අ�ව� 
වෙ� ෙ��න ��ව�. ඒ වෙ� ෙ��� 
ප�ෙ� ඒ ප්ර�න ද�න මානය ෙවන� ෙවන 
���.” ම�පැ�� මඳ� �� �ක�ව �� 

�ාපා�කයා �ෙ� �නාෙස��. 

“එතෙකාට ඔය �ය� ල�න �ෙ� 

කතාව ෙබා�ව�ද?” ශාඛා කළමනාක� 

නැවත� �ම�ෙය� ඇ�ය.

“ප�ටප� ෙබා�. න�� ඒ 

වෙ� ෙ�කට අ�ෙයාග කර�න 

කාටව�ම බෑ. ෙමාකද ඔය 

��ම ��ත ශා�ත්රයකට 

��ම� පදනම� නැ� 

���.” �ාපා�කයා නැවත� 

�නාෙස�� �ය.

“ෙහාඳ�. එතෙකාට ඒ ප�ෙ� 

ඔය ල�නකාරෙයා ක��ව�ම 

ෙනා��යන�?” ශාඛා 

කළමනාක� ඇ�ය.

“ල�න �ෙය�ෙ� ෙ�ළහ�; 
ඒ ෙගදරම ඉ�නවා හ�ෙදෙන�. 
ඉ�� ඒ වෙ� ත��වය� යටෙ� 

��ම ෙව�න ඕෙ� ඒ ෙගදර 
ඒ ල�න �ෙන� එක ල�නය� 

අ�� ක�� හ� ��ෙයා� ෙනෙව�, 
ෙනා��ෙයා� තම�.” �ාපා�කයා 

මහහ�� �නාෙස�� �ය.

ප�වදන : ෙමම කතා ප්රවෘ��යට 

අ�ළ ��ගල තන�� නාම සහ ප�� 

��තර අන�තාව� ෙහ� ෙනාවන 

ෙ� ෙවන�ෙකාට ඇත. 

පාට �ෙ�
බළ� මග�ය�!

මා�ෙ��

�ල� ෙ�නා�ංහ

අ��කාරය� 
�ලා කරලා බළලා 

ෙගද�� ප�නෙගන 
ඇ��. ෙ��දර 

කතාව� ඉ�සරහට 
ආ� �සා වැෙ� 

ෙ�� ෙවලා

පාට 
�ෙ� බළ�� 

ඉ�න ෙගව�වලට 
වාසනාව උ�ෙවනවා 
�යලා ෙලාෙක �රාම 
��ග�න ��වාසය� 

�ෙයනවා
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විශේෂ ඇනවුම් සඳහා විමසනන 076 2568348

                                              
  මෙවර විභාගය ඉලක්ක ්කර

 සැ්කසූ විමේෂ අනුොන ප්රේන පත්ර
 විසස්ක ෙලලක...

කිරණකිරණ5
වසර ගුරු මණ්ඩලශෙන

ශිෂ්යත්වය ලෙලෙසිලයන් ජය ගන්්න

විශේෂ ඇනවුම් සඳහා විමසනන 076 2568348

ශම් අලුතම
 ප්රේන පත්ර කට්ටලෙ 
පත්තර නිශෙෝජි්ත 
මාමලාශෙන හරි 

ශපාත සාප්පුවලින හරි 
දැන මිලදී ෙනන පුළුවන
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“ඉ�න ඉ�න �ය�න එපා ළමෙයා ය�න 
ය�න �ය�න.”

�ං� කාෙ� අෙ� ආ� ඉ�ෙන�ට 

“ඉ�න” �යලා දව� �පය�ම 

අ�ත�මාෙග� බැ�� අහග�� හැ� 

තාම මතක�. ඉ�න ��වහම ඉ�ෙනා 

ඉ�නව�. ය�න ��වහම ය�න යනව�. 

අ�ත�මා ��ෙ� එෙහම�. මෙ� ඒ 

ඉ�නට එයා ෙනාකළ ෙදය� නැහැ. 

කන �� ගැට ගැහැ�වා, දව� ගාණ� 

��ව�� බැඳලා ��වා. ඔය ෙමානා 

කළ� ඉ�නා ෙනෙ� අ�ය� ෙහ��ෙ�. 

ඒ� ප�ෙස කාෙලක� ඉෙ�ටම වෙ� ඒක 

වැ�ලා �යා.

හැබැ� හැම ඉ�ෙන�ම ඔෙහාම 

ඉෙ�ටම වැ�ලා ය�ෙ� නෑ. �ෙ�ෂෙය� 

�ෙ� ඉ�ෙනා. සම අවල�සන කරන �සා 

ඉ�ෙනා එ�ක බවල�� 

න� ෛවර�. අ�ක ඉ�ෙනා 

�සා ෙකෙන�ට අ� ගැන 

���සාජනක හැ�ම� 

ඇ�ෙව�න� ��ව�ෙ�. 

සමහ� ෙ� �සා මාන�ක 

�ඩනයට� ල�ෙවනවා. 

ඉ�නවට අ� අකැමැ� �ණාට 

බෙල� ඉ�න ඉ�ෙනා ගැන 

කතා කර�න ��ෙ� ඒක�.

�.�. 460 ��ව �ෙපාක්ර�� 

�යන �ක ෛව�වරයා 

තම� ���ම ඉ�ෙනා 

ගැන ෙහාය�න පට� අර� 

�ෙය�ෙ�. ඒ කාෙ� උද�යට ඉ�ෙනා 

හැෙද�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක 

සෑෙහන ප්ර�නය� �ණා�. ගෑ��ෙ� 

�ෙ� ඉ�ෙනා එ�ෙ� ඒ අය බ� �ං�ක 

ෙ�වනෙ� ෙයෙදන �සා �යල� ��වාස 

කෙ�. ෙද�ය�ට ���ධව කට වර�ද 

ග�න අයට� ඉ�ෙනා හැෙදනවා �යලා 

ක���ව� ��ලා. ඒ �සා ඉ�ෙනා 

උ�න ��� උද�යව� සමාජ අපවාදයට 

ල��ණා�.

ඉ�ෙනා හැෙද�ෙ� ෙකාෙහාමද 

�යලා ෙනාද�න අය එ� �තර� ෙනෙ� 

අද� ඉ�නවා. අෙ� රෙ� ස��ෂණ 

ක�ඩායම� ෙ� මෑතක� ඉ�ෙනා ගැන 

ස��ෂණය� කරලා’

“ඉ�ෙනා 
ඇ�ෙව�ෙ� 
ෙකාෙහාමද?”

“�ට�� ම�ෙවලා, 
ඇඟ උ�ණ �සා, 
ෙබාෙවන ෙලඩ�” වෙ� 

උ�තර �සක හ� 

උ�තරය� ලැ�ලා 

නැහැ.

ය��� ෙලඩ�, 

ආසාදනය�, 

�පලාව� 

ගැට�ව� �ණ� 

ඇ�ෙවන හැ� 

ද�නවා න� වළ�වග�න පහ��.

ඉ�නා �ය�ෙ� මානව පැ�ෙලාමා 

(Human Papilloma Virus) �යන ෛවරසය 

ම�� ෙබාෙවන ආසාදනයකට. ඔය 

ෛවරස ප�ෙ� ��ධ ප්රෙ�ද හැට� 

�තර ඉ�නවා. එයාලා තම� අ�ට 

��ධාකාෙ� ඉ�ෙනා ඇ� කර�ෙ�. 

ෙ�ක ෙකෙන�ෙග� තව� ෙකෙන�ට ෙබා 

ෙවනවා.

ෙවන� ෙකෙන�ෙග� නැ�ත� 

ප�සෙර� ෛවරසය අෙ� ඇෙ� 

තැවෙරනවා �යලා �ත�න. ඔ�න ඒ පාර 

ඒක සෙ� උඩම ත��ෙ� තැ�ප� ෙවනවා. 

ඊටප�ෙ� ෛසල ඇ�ළට �ංගලා ෛසල 

ඝනක� කරනවා. �ං� ගැට නැ�ත� 

ඉ�ෙනා වෙ� අ�ට ෙ��ෙ� ආ�න ඒ 

ෛසල ෙපා��. ෛවරසය ශ�රගත 

ෙවලා ස�ෙය�, මාෙස� අ��� ගාණ�� 

�ණ� ඉ�ෙනා �ට ��න ��ව�. 

හැබැ� ෛවරසය තැව�� ප�යට හැම 

ෙකනාටම ඉ�ෙනා එ�ෙන� නෑ. ෙමාකද 

ප්ර�ශ��ය ෙහාඳ ෙකෙන� න� ඔය 

ෙකා� ෛවරෙ�ටව� රඟ�න ලැෙබ�ෙ� 

නෑ.

හැබැ� ප්ර�ශ��ය අ� අයට, එතෙකාට 

��කා, HIV වෙ� ප්ර�ශ��ය අ� කරන 

ෙලඩ �ෙයන අයට� ඉ�ම�� ඉ�ෙනා 

ෙබා ෙව�න ��ව�.

අ�ට �ලබවම ද��න ��ව� ඉ�න� 

ව�ග �න� ඉ�නවා. 

එක� තමා �ලා�ට� 

ඉ�ෙනා. ෙම�වා 

ක�� නැ�ත� ළා 

��� පාට�. අ� 

ක��වල, ප�� සහ 

අ�ෙ� තම� ෙගාඩ� 

ෙවලාවට හැෙද�ෙ�.

පැත� ඉ�ෙනා 

�යල� ජා�ය� 

�ෙයනවා. �ෙ� 

එ�ෙ� ෙ� ව�ගය. 

ඒ වෙ�ම ෙබ�ෙ�, 

දණ��, වැල��, �ට 

වෙ� ප්රෙ�ශවල� ෙ� 

ජා�ය ඇ�ෙව�න 

වැ� ඉඩ� �ෙයනවා. ෙ�ක �ක� 

පැත��, ����. ක� නැ�ත� ළා පාට� 

ග�න ��ව�.

සෙ� ල�සනට බාධාව� ෙවනවා �සක 

ෙ� ව�ග ෙදෙක� අෙ� ෙසෟ� ගැට�ව� 

ඇ�ෙව�ෙ� නැහැ. �ෙ� අත පෙ� 

�ෙයන ඉ�ෙනා �සා ��කා ඇ� ෙවනවා 

�යලා සමහ� �යනවා. හැබැ� එෙහම 

අවධානම� නැහැ� �යල� ෛව�ව� 

�ය�ෙ�.

තව ඉ�ෙනා ව�ගය� ඉ�නවා. �ං�ක 

ඉ�ෙනා. �ං�ක අවයවවල�, �දය 

අවට� තම� ඇ�ෙව�ෙ�. අනාර��ත 

�ං�ක හැ��� �සා �ං�ක ඉ�ෙනා 

ෙබා ෙව�න ��ව�. ෙරාස, ර� නැ�ත� 

ක� පාට ෙපා�� වශෙය� ඇ�ෙව�න 

��ව�. අ�ලනෙකාට ෙ� එ�න� 

ඉඩ�ෙයනවා. �ං�ක ඉ�න� �ෙයන 

ෙකෙන�ට ��කා අව�නම� �ෙයනවා. 

ඒ �සා �ං�ක පැ�වල ඉ�ෙනා ඉ�නවා 

��ය �යවන එක පැ�ත�� �යලා ෙ� 

දැ�ම ෛව�වරෙය� �ණගැෙහ�න 

ය�න.

ෙමාකද ෙ� කතා �ක �ය�ෙ� 

සාමා� ඉ�ෙනා ඉ�න අයට. සෙ� 

ඉ�ෙන� ඉ�නව න� ඒක කඩලා, ඒ ෙ� 

කා�යක ගාලා කා�ය �� කළාම ඇ��න 

ෙකනාට ඉ�නා ���, කා�ය �� කරා� 

ෙකනාට ෙහාඳ ෙවනවය �යලා මතය� 

�ෙයනවා. කා�ය ඇ��න ෙකනාට 

ෙලෙ� ෙබා ෙව�න ��ව�. හැබැ� 

�� කරන ෙකනාෙ� 

ෙලෙ� ෙහාඳ ෙව�ෙ� 

නැහැ. ඒ �සා ඒ වෙ� 

ආ�මා�ථකා� ෙ�ව� 

කරන එක කැත�. 

තව සමහ� �ෙ��, 

ෙමා�ටා ��ව�� 

ඉ�ෙනා කපනවා. 

නැ� ෙලඩ� හැෙදන 

එක� ඉ�� ඒෙක� 

ෙව�ෙ�. ක�ෙටා නා� 

ව�ර ගා�වහම� 

ඉ�ෙනා යනව�. ඔය 

කතාවල ඇ�ත නැ�ත 

අ� ද�ෙ� නැහැ. 

හැබැ� ඔ�චර මහ�� 

ෙනා� ��ටාවටම 

ඉ�ෙනා ෙහාඳ කර�න දැ� ඕනතර� ක්රම 

�ෙයනවා.

ෙගාඩ� ෙවලාවට ඉ�ෙනා ඉෙ�ටම 

�වෙවලා යනවා �යල ��වෙ�. හැබැ� 

එ�ෙකෙන� ෙද�ෙන�ෙග� පට� අර� 

ඉ�ෙනා �ය ගාණ� ද�වා ව�ධනය 

ෙව�න� ��ව�. ඒ �සා ඉ�ෙන� ආ� 

හැ�ෙ� ඒකට ප්ර�කාර කරන එක �වනට 

���.

රජෙ� සෙ� ෙරාග සායනයට ��� 

ඉ�ෙනා පහ�ෙව�ම ඉව� කරග�න 

��ව�. ද්රව න�ට්රජ�ව�� නැ�ත� 

��� තාපෙය� ඉ�න� ����ම, 

ෙ�ස� ස�කාර වෙ� ක්රම තමා ෙරාහ� 

සායනවල� වැ��ර භා�ත කර�ෙ�. 

සැ���� ඇ��ව�� 

��පාදනය කර� ඉ�ෙනා 

ඉව� ��ෙ� ආෙ�පන සහ 

�ලා�ට� එෙහම� දැ� 

ෙවළඳෙපාෙ� �ෙයනවා 

ෛව� උපෙද� මත ෙ� 

වෙ� ෙදය� පා��� 

කර�න ��ව�. ඊට 

අමතරව ඉ�න�ට ෙගදර� 

කර�න ��ව� �ං� 

ෙ�ව� �ක�� �ය�න�.

���� �ක� තලලා ඉ�නා මත 

ආෙ�ප කර�න. ����වල ප්ර�ෛවර� 

(Antivirals) �ණය� �ෙයනවා. ඒෙක� 

ෛවරසය අඩපණ කර�න ��ව�. ස�යට 

දව� �න�ව� ෙ� වැෙ� කර�න. ස�යට 

දව� �න හතර� ඇප� ස�ඩ� �නා�� 

ගා�න. ඒ වෙ� �ෙයන ලැ��� අ�ලය� 

ෛවරසය අඩපණ කරනවා. කැ�� හා� 

�ටකට �නා�� �ක� �ලා ඉ�නා මත 

ආෙ�ප කර�න. ෙ�වෙග� දවෙස� 

ෙදෙක� ඉ�ෙනා ය�ෙ� නෑ. ඒකට 

කාලය� ගතෙවන බව� �ය�න ඕෙ�.

ඒ වෙ�ම 

�තරම ඉ�න�ව 

අතපගා�න, 

�යෙපා� ගහ�න 

ය�න එපා. එතෙකාට 

ෛවරසය පැ��ලා 

තව� ඉ�ෙනා එනවා.

�තරම ශා��ක 

����කම ගැන 

�ත�න. බ� එකක 

ෙකා��යක වෙ� 

ෙපා� ප්රවාහනයක 

�ය� හැ�ෙ� අතපය 

ෙසාද�න, ඇඟ 

���� කර�න. ෙපා� 

වැ��� භා�ත කළාට 

ප�ෙ� ෙහාඳට අ� ෙහාද�න.

ෙපෟ�ග�ක �වා, පනා, ෙකා�ටා 

උර, ඇ�� ෙවන� අය එ�ක �වමා� 

කරග�න එපා. ස� ෙදකකට වතාව�ව� 

ඒ ෙ�ව� ෙහා�� ෙසාදලා තද අ�ෙ� 

ෙ�ල�න.

වැදග�ම ෙ� ප්ර�ශ��කරණ ප�ධ�ය 

ශ��ම�ව �යාග�න එක. ඒකට කෘ�ම 

ෙහා  කඩෙචා� කෑම නැ�ව සමබල 

ෙපාෂ�ය ආහාර ග�න, හ�යට ව�ර 

�ක ෙබා�න. එතෙකාට “ඉ�ෙනා ය�ෙනා” 

ගගා ම�තර ම�ර ම�රා ඉ�ෙනා 

එළව�න ඕන ෙව�ෙ� නෑ.

ෙස�ව�� ෙහ��ආර�� 

ගෑ��ෙ� �ෙ� 
ඉ�ෙනා එ�ෙ� 

ඒ අය බ� �ං�ක 
ෙ�වනෙ� ෙයෙදන 
�සා �යලා තම� 

��� �තලා 
�ෙය�ෙ�

�ං�ක පැ�වල 
ඉ�ෙනා ඉ�නවා 
��ය �යවන එක 
පැ�ත�� �යලා 
ෙ� දැ�ම ��� 
ෛව�වරෙය� 
�ණගැෙහ�න 

බලා ඉ�ෙන 
ය�නෙකා ඉ�ෙනා



192022 ෙනාවැ�බ� 02 වන බ��

ප��ය� �තා� නව අග්රාමා�වරයා 
ෙලස හත�� ෙදහැ��� �� �න� මහතා 
ප��ෙ�ය. ආ�යා� ස�භවය� ස�ත පළ� 
�තා� අග්රාමා�වරයා වන ඔ� ��� 
භ��කෙය�ද ෙ�. �ය ස� වසරක ෙ�ශපාලන 
ගම�මෙ� ��ෙ��ම ස���ථානය ප�කළ 
ඔ� පාලක ෙකා�ස�ෙ��� ප�ෂෙ� නායකයාද 
ෙව�.

ඉ�� සැ�තැ�බ� 5 වන� �ට� අගමැ�� 
�� ට්ර� සම�� තරඟ වැ� පරාජයට ප��වද 
ඉ� �න හත��පහකට ප� ප�ෂ නායක�වය 
වාෙ�ම අගමැ� �රයට 
ප�ව�නට ඔ�ට අව�ථාව 
���ය. ඒ රෙ� පව�න 
ආ��ක ප�බෑ� හ�ෙ� �� ට්ර� 
අගමැ��යෙ� ඉ�ලා අ��ම� 
සම��.

වසර ෙද�යක �තා� 
ඉ�හාසෙ� ප�� ළාබාලතම 
අග්රාමා�වරයා �න� වන 
අතර �ක� ෙලා�ෙය�, ආහාර 
කලාෙ� අ�� රසවෙත� 
ෙම�ම ආදරබර සැ�ෙය�, 
�ෙය� වන �� �න� ��බඳ 
ෙකෙරන ෙක� �ම�ම� ෙ�.

“�වා� උ�සවය ෙව�ෙව� 
�ට අ��� ෙදකකට ක�� මම ෙ� ඩ��ං 
��ෙ� ඉ�පහ� දැ��වා... ඒ ෙබාෙහා 
ෙගෟරවෙය�. ඉ� වසර ෙදකකට ප�ව �වා� 
�නෙ��ම මම �තා�ෙ� අග්රාමා� තන�රට 
ප��ණා.”

��� ආගම ෙකෙර� �� �න�ෙ� 

ෙගෟරවය වාෙ�ම �ය ෙ�ශපාලන ගමෙ� 

අ��ඨානය ඒ වද� �ළ ගැ�ව �ෙ�. 

�තා� ඩ��ං ��ය එරට රජෙ� කා�යාල 

ෙබාෙහාමය� පව�න ප්රෙ�ශය�. �� 

�න�ෙ� �වස ���ෙ�ද එ�ය.

ඔ� ෙකාෙරානා වසංගත කාලෙ� ��ධ 

වැඩසටහ� �ය� කෙ�ද ෙම� �ට�. 

2015 ෙයා�ෂය�� ෙකා�ස�ෙ��� ප�ෂ 

ම��වරයා ෙලස ප�� �න�, ෙතෙ�සා 

ෙ� අග්රාමා�ව�යෙ� කාලෙ� ක��ඨ 

අමා�වරෙය� ෙලස කට�� කෙ�ය. 

ප�ව ෙබා�� ෙජා�ස� අග්රාමා�වරයාෙ� 

කාලෙ� භා�ඩාගාරෙ� ප්රධාන ෙ�ක�වරයා 

ෙලස ප��ය.

ෙකාෙරානා වසංගතය සමඟ ෙලා�ඩ�� 

��� �� කර�� එ�ස� රාජධා�ෙ� ආ��ක 

කට�� ෙමෙහය�ෙ� වග�ම ඔ�ට පැව��. 

එ�� රට වසාදැ�ම සම�� ��යන 

11.6ක ක�ක�ව� සඳහා වැ�� ෙග�මට 

සැලැ�ම� හඳ�වා�ෙ� හා එය �යාවට 

නැං�ෙ� ෙගෟරවය ��ව�ෙ� ඔ�ටය.

ඔ� �තා�ෙ� අගමැ� ��ව 

ද�වා ආවද, ඔ�ෙ� �����ත� 

ඉ��ය ස�භවය� ස�ත අය�. 

ඔ�ෙ� �යා �ව�ව ඇ�ෙ� උ�� 

ඉ��යාෙ� ප�ජා� ප්රා�තයට 

අය� ��ර�වාලා ප්රෙ�ශෙ�ය. 

ඔ�ෙ� ��ත�ය 1960 ව�ෂෙ� 

�තා�යට ෙගා� ඇ� අතර, 

��යාව� ෙසායාගැ�ෙම� ප� 

තම සැ�යාව� � ද�ව�� 

�තා�යට ෙග�වා ෙගන �ෙ�.

��ර�වාලා ගම 1947 

අ���ෙ� පා��ථානය 

��මාණය ��මට ෙ��� 

උපමහ��පය ෙබ� යාෙම� 

ප�ව එම ග�මානෙ� අ��ය 

දැ� ඇ�ෙ� පා��ථානයට�. 

ෙ� �සාෙව� කල� 

නැෙගන�ර අ�කාෙ� 

වාසය කළ ඔ�� ප�ං�යට 

එ�ෙ� �තා�යට�. 

�න�ෙ� මව වන ඌෂා 

එකල ඖෂධෙ���යක 

ෙලස ෙ�වය කළාය. �යා 

ෙ��ය ෛව�වරෙය�. 

1980 වසෙ� �� �න� උපත ලබ�ෙ� 

�තා�ෙ� සද�ට� ජා�ක ෙරාහෙ��ය. 

ප�කෙලක ඔ�ෙ� මව තමාටම �යා ෆාම� 

��පයක උ�මකා�යක � අතර, �න� වැ� 

පැය ගණන� මවට සහාය �ම ��ස එම 

ඔ�ස�වලද ෙ�වය ෙකාට �ෙ�.

�න� අ�ාපනය ලැ�ෙ� ෙරා��� ��� 

�ට්ර�� පාසෙ��, ��ෙච�ට� පාසෙල�ය. 

එකල ස�� හැ��ට�� ෙබා��හලක 

ෙ�ට�වරෙය� ෙලසද ඔ� ෙ�වය කෙ�ය. 

පාස� සමෙ� �ටම ��ධ ��ර� ඇ�� 

කළ �න� ��ර� අතෙ� �ත ෙහාඳ 

�තෙර� ෙලස ප්රකට �ය. ඔ� ඔ��ෆ�� 

��ව��ාලෙය� ද�ශනය, ෙ�ශපාලන 

��ාව හා ආ��ක ��ාව ��බඳ උපා�ය 

ලැ�ය. ප�ව �ාපාර ප�පාලනය ��බඳ 

උපා�ය ලබ�නට �ටැ�ෆ�� �ෙ�ය.

ඔ�ට �ය �වන සහකා�ය වන අ�ෂාතා 

��� �ණගැෙස�ෙ�ද එ��ය. �ටැ�ෆ�� 

�වසායක�වෙ�, 

��මාණ���වෙ� සහ 

නෙවා�පාදනෙ� �වහන� 

ෙලස සැලෙකන අතර අ�ෂාතා 

�ලා�තා ��මාණ ��බඳ 

උපා�ය� ලබ�නට පැ�ණ 

��යාය.

“ඒ මෙ� ��තෙ� ��ෙ�� 
කාල ප��ෙ�දය�. ඇ�තටම 
මෙ� ��තය එ�� ෙවන� 
�ණා. මෙ� ��ඳ අ�ෂතා 
�ණගැ�ෙන� �ාපාර 
උපා� පාසෙ���. ඇය ග� 

පැව��ව��� ෙපාස�.”

ෙ� ඉ�� වසෙ� ෙ���� 

සමාජ මා�ෙ� �න� 

තැ� සටහන�. 

අද වන�ට 

ෙ� 

�යන 

අ�ෂාතා ඔ� �තා� ර�ට� වඩා ඉහළ 

ෙපාසත� කර�නට සම�ව �ෙ�.

ෙ� �යන ධනව� අ�ෂාතා ඉ��යාෙ� 

ප්රෙකා�ප� �ාපා�කය� වන නාරාය� 

���ෙ� �ය�ය�. ඉ��ය ප්රකට ඉ�ෙෆා�� 

න� මෘ�කාංග සමාගෙ� ��මාතෘවරයා 

ඔ� වන අතර, එම සමාගෙ� ෙකාට�ව�� 

හතෙර� එකක අ��ය ඇ�ෙ� ඇයට�. 

එන� �� �න� සහ ඇයෙ� ඒකාබ�ධ 

ව�කම ෙ� වන�ට ප�� ��යන හ��ය 

ඉ�මවා �ෙ�.

�න� හා අ�ෂාතාෙ� �වාහ 

මංගෙලා�සවය ���ෙ� 2009 වසෙ� 

බැංගෙලා���ය. එය සා�ප්ර��ක චා�ත්ර 

වා�ත්රවලට ��තැන ෙද�� චා�ව ��කළ 

එක�. �යම�� ඔ��න� �ව පැළ�මට 

හැ�යාව ��ය� චා� ආභරණ හා ඇ�� 

ආ��ත�ව�� පමණ� අ�ෂාතා හැඩ� 

��ම එ�� කැ� ෙප�ණ�.

චා�කම, සරලකම ඔ�� ෙදෙදනාෙ�ම 

��යට ආභරණය� යැ� ඔ�� ළ�� ඇ�� 

කර�න�ෙ� මතය�. �ය�ය� ෙදෙදනා 

වන ��ණා �න� හා අ��කා �න� ද ඒ 

අ�පාෙ�ම ගම� කරන ��දර �ය�ය� 

ෙදෙදෙන� ෙලස සැලෙ�.

�වෙ� ��ය� ඇතැ� ආහාර 

සකස�නට�, �ය�ය� සමඟ �ෙ�ක 

පා�ෙ� අව�හලකට ෙගා� රස ආහාරයක 

රස බල�නට� ඔ� ෙවලාව සා�ග� 

�ෙය�. ෙකාෙරානා ෙලා�ඩ�� සමෙ� ඔ� 

ආපනශාලාවලට ෙගා� 

ආහාර ගැ�ම ප්රව�ධනය 

��ෙ� වැඩසටහ�වලටද 

�යක�වය ෙද��, වැ�� 

අව�හ� නගා ���මට 

�යවර ග���, ෙකාෙරානා 

ෙරා�� වැ�� බවටද ඔ�ට 

ෙචාදනා එ�ල��.

ෙකෙ� න�� දැ� 

�න� �තා� අගමැ�ය. 

දැනට �ශ්රා�ක �වෙය� 

��න, නාරාය� ��� �ය 

බෑණා ගැන ආඩ�බර වන 

බව�, එ�ස� රාජධා�ෙ� 

මහජනතාව ෙව�ෙව� ඔ� 

ඔ�ෙ� උප�මය කර� ඇ� බවට ��වාස 

බව� ‘ද ගා�ය�’ �ව�පත සඳහ�ෙකාට 

���.

�න 45 අගමැ� �රෙය� 

ඉ�ලා අ�ෙව�� �� ට්ර� �යා 

��ෙ� රෙ� යහපත ෙව�ෙව� 

�� �න�ට �බ පතන බව�. 

වඩා ���ම� �න ඇ�ෙ� 

ඉ��යට බවද ඇය �යා �ෙ�.

බං�හැ� මා�ගෙ�� 

��වන චා�� ර� හ��ෙම� 

ප�, ඩ��ං ��ෙ� �ට 

මහජතාව අමත�� නව 

අගමැ�වරයා �ෙ�ද 

අ�ෙයාග ඇත� �තා�ෙ� අනාගතය 

ෙව�ෙව� කැපවන බව�.

ෙ� වන�ට ෙකා�ස�ෙ��� 

ම��ව��ෙග� වැ�ෙදෙන� �න� ෙවත 

ප�ෂපා��වය ප්ර���ෙ� ෙප��වද 

අසම�ෙ� අ� යට �� �� ෙනාමැ� බවද 

�යැෙ�. ඒ අ�ව �� ට්ර� අගමැ��ය 

��ණ ��නා ෙ�ම ආ��ක අවපාතය ඇ�� 

ගැට�වලට �ස�� �ර �වෙහා�, නව 

අගමැ�වරයාෙ� ෙ�ශපාලන ම�සමයද 

ෙනා�� ෙලස අවස� �ය හැ� බවට 

ෙ�ශපාලන �චාරක��ෙ� මතය�.

‘ඉ�තැ�� �ව ��මට අෙපාෙහාස� 

�වෙහා� සාදය ඉ�ම�� අවස�ව� ඇත.’ 

එරට ‘ෆ�නැ�ෂ� ට���’ (Financial Times) 

�ව�පතද �යා ඇ�ෙ� එය�.

නව අගමැ�වරයා ෙ�වාට ���� 

ෙද�ෙ� ෙකෙ�දැ� කාලයට ඉඩ� 

බලා ���නට ��ෙ�. එකම අ���ෙ� 

අගමැ�ව� �ෙදෙන� මා��ෙම�ම ඒ 

ගමෙ� ��කර බව වටහාගත හැ�ය.

�පා වස�� එ���ංහ

ෙ� වසෙ� 
�තා�ෙ� 

��වන 
අගමැ�වරයා 

ඔ��

මහර�ට� වඩා ෙපාස� 
�තා�ෙ� අ�� අගමැ�

�ක�වලට 
වෙ�ම 

�ය�ය� එ�ක 
ආපනශාලාවල 

කෑම රස 
බල�න� ඔ� 

කැම��
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�ට වසර �නකට ක�� ෙය�� ඉනාරාෙ� 

ෙ�ෙළා�වැ� වැ� උප��නය � අ�මාෙග� 

ලැ�ෙ� ඇයව ��ම ෙක� අ�� තෑ�ග�. 

ඒ ෙරා�වයල� ව�ගෙ� �ං�ම 

�ං� බ� පැ�ෙය�. �� 

සැ�� ග���� 

ඇටය� ෙම� 

ෙප�� බ� 

පැ�යාට 

ඉනාරාෙග� 

ලැ�� 

නම �ෙ� 

‘ෙපප� 

ෙබාෙ�’ 

ය. 

ඉනාරාට� 

වඩා 

ඉ�මනට 

ෙලා��ණ 

ෙ� බ� 

පැංචා ඇෙ� 

�� ආදරයම 

ෙසාරාග�ත� 

අ��� �න�ව� 

�ව� ෙව�නට 

වාසනාව ���ෙ� නැත. 

��� ෙව�� �� අම��සෙය� 

වහ �� �සා �� ෙගදරම හඬවා පා�ෙ� 

තබා ෙපප� ෙබාෙ� ය�නට ෙගා�� තාම� 

ස� ෙදක �න�. ඒ� ව�� වර ම�වන 

ෙ� �ං� ග���� ඇටයාෙ� මතක �සා 

ඉනාරාෙ��, අ�මා �� ජයව�ධනෙ��, 

මෙනා� ජයව�ධන තා�තාෙ�� ඇ�වලට 

ක�� එන එකන� තවම� නැව� නැත. 

“ෙපප� ෙබාෙ� මත� කර කර �ව 
��ෙ� හ�ම �ෙක�. ඇ�තටම 
ෙ� දැ�� එයා නැ� අ�ව 
මහා පා�ව� ෙවලා අෙ� 
ෙගදර �ෙයනවා. එයා 
නැ�ෙවලා දව� හත� 
�ෙ� ඔ�ෙතාබ� 01 
ෙව�දට. එ�ට එයා 
ෙව�ෙව� �නය� ෙද�න 
අ� ��න� ෙවලා ��ෙ�. 
ඔ�ෙතාබ� 01 වැ�� 
�ය�ෙ� ළමා �ෙ� �යන 
එක� මට අමතක �ෙ� නෑ. 
හැම අ���ෙදම ළමා �ෙ�ට මං 
�වට තෑ�ග� අර� ෙදනවා. ඉ�� 
මට �තාග�න බැ��ණා ෙ� පාර ෙමානවද 
එයාට ෙද�ෙන �යලා. ෙපප� ෙබාෙ� නැ� 
�ක මම� මෙනා�� ෙකාෙහාම හ� දරාග�ත� 
�වට ඒක කර�න අමා�� �යලා අ�ට 
ෙ��ණා. ඒ වෙ� ප��ම� ෙගදර �ෙය�� 
තම� මං ෙපප� ෙබාෙලෙ� හ� දවෙස �ෙන 
ෙද�න මා� �ක� ග�න මාෙකාල මා� කෙ�ට 
ය�න �ෙ�. ඒ යන ගම�� ක�පනා කෙ� 
�වට ෙදන තෑ�ග ෙමාක�ද �යලා. ඒ ෙවෙ� 
මට ��ණා �වට ෙහාඳම තෑ�ග ෙව�ෙ� 
කාෙගව� �කවරණය� නැ�ව පාෙර ෙකාෙ� 
හ� ඉ�න �� පැ�ෙය� �යලා. මා� කෙ� 
ළඟ� �ෙසා සාමා�ෙය� ඉ�නවා. ඒ ��� 
මං මා� කෙඩ� ඇ�වා �� පැ�ෙය� නැ�ද 
�යලා. ෙම�න ඉ�නවා නං� ෙමයාව අර� 
ය�න �යලා �ං�ම �ං� ව�ර� �� පැ�ෙය� 
උ�සලා අර� ෙප��යකට �ලම එයාලා මෙග 
අෙ� ��බා.”

�ෙනට මා�� ඉනාරාට �� පැ�ෙය�� 

�ෙගන ඇය ෙගදර ආෙ� තෑ�ග �� �ට 

�ය�ය ස�� වන හැ� �ෙ� ඇඳ ග���. 

ෙගදර ආ �� ඉනාරාට කතා කර ඇයට 

තෑ�ග� ෙගනා බව �යා ෙප��ය අතට 

��නාය.

“මම ෙ�නක�ම මෙ� �ව ද�ෙන නැහැ 

එයාෙ� තෑ�ග �� පැ�ෙය� ෙව� �යලා. 

ඒ තෑ�ග දැ�කාම එයාට ඇ�නා. එයා 

�� පැ�යව ඉඹලා ��� කරෙගන ��යා. 

ඉ�� මෙ� �වට ෙද�න ��ව� �ණ 

ෙහාඳම තෑ�ග තම� මම එයාට 

��ෙ� �යලා මට ��ණා. 

මම ඇ�තටම හ�ම 

ස�� ෙවනවා අ��� 

පහෙළාවක ද�ෙව� 

ෙ� �රත� බබාලට 

කරන ආදරය 

දැ�කාම. ඒ� 

එ�ක මට 

මත�ෙව�ෙන 

මෙ� �ං� 

කාෙල�.”

��නා� ද 

�ඩා කල �ටම 

ස��ට ආදරය 

දැ�� අෙය�. 

ප�ෙ� එකම ළමයා 

ෙලස උප� ��නා� 

ඇෙ� ත�කමට �ඩා 

කල �ට ළංකරග�ෙ� 

ස��ය. පාෙ� �ට� බ� 

පැට�, �� පැට� පමණ� ෙනාව 

පහල ෙවෙ� �� ඉ�ෙබ�� දවස� ඈ 

ෙගදර ෙගන �ෙ� ඒ යා�කමටය. 

“ඔය වැඩ කරලා මං අ�මෙග� බැ�� 
අහල� �ෙයනවා. ඒ� මං ස�� අතෑ�ෙ� නෑ. 
මට මෙ�ම� �යලා ත�යම සෙත� හද�න 
හ� ��යට අවසර ලැ�ෙ� ඉ�ෙකාෙල නවෙය 
ප��ෙ� ඉෙගනග�නෙකාට�. එයා ෙෂ� 

එකක �ට� �ං� බ� පැ���ෙය�. මං 
නම ��ෙන ‘ල�කා’ �යලා. අ�ෙ�... 

එයා �ක �ක ෙලා� ෙව�� මට 

��බ ආදෙ�. ඉ�� මං ඊටප�ෙ� එයාෙ� 
පැට��� හැ�වා. ල�කා ෙගාඩා� කාලය� 
එයාෙග පැට� එ�ක අෙ� ෙගදර ��යා. 
ල�කා නැ��ණ දවෙස න� මට ��ම ��හට 
�ක දැ�ණා. ඒ දව�වල ඒ �ක දරාග�න 
�ෙ� ත�වම. �ක ෙබ�ග�නව� ක��� 
නෑ. ඊටප�ෙස බ�ෙවා හැෙද��ම සැ�� 
සැෙ� ��ල� ��ස� �තර හැ�වා. ෙ�� 
පැ�ෙය�� හැ�වා. ඒ �තර� ෙනෙ� එ� 
පැ�ෙය�� මං හැ�වා.”

ත�ණ වයසට එන��ම ස�� 

හද� ��ට �වාහා �වාට 

ප� ෙක�කල� යන�� 

ස���ෙග� මදකට ඈ� 

ව�නට ���ය. ඒ සැ�යා 

� මෙනා�ෙ� �වෙ� 

�රත� ස���ට තැන� 

ෙනා�� �සාය. ඒ ගැන 

තරමක �ක�� �� �� 

හැම ෙමාෙහාතකම ��ෙ� 

�රත� ස�� ෙව�ෙව� 

�ම� ෙහා කර�න ඕනෑය 

යන ����ෙල�. ඒ අතර 

කාලෙ� ��ෙ�� මෙනා�ෙ�� 

අතරට ඉනාරා උප�නාය. ඉනාරාට 

අ��� �න� ෙවන�� �රත� සෙත� 

හදන ආසාව �� �ර කරෙගන ��       යාය.

“�වට අ��� �න� ෙව�� මට ඕන �ණා 

එයාට� �රත��ෙ� 

ගැන උග�ව�න. 

ස���ට ආදරය කර�න, 

සලක�න, එයාලෙ� 

වග�ම �යලා ෙද�න, 

එයාලෙ� ආදෙ� ලබ�න. 

ඉ�� මෙග �වෙ� පළෙව� 

�රතලා �ෙ� ‘�ෙමා. එයා ජ�ම� 

ෙශප�� ව�ගෙ� බ� බෙබ�. �වට ��ම 

තර� ආදෙර�. ෙද�නා අතෙර ෙලා� 

බැ�ම� ��ෙ�. ඒ� �ෙමාට අ��� 

හතර� ෙව�� ස�පෙය� ද�ට කරලා 

එයා නැ��ණා. ��තෙ� පළවැ� වතාවට 

මෙ� �වට නැ��ම ගැන අවෙබාධ �ෙ� 

එයාෙග�. ඊටප�ෙස අෙ� ෙගදරට ආෙ� 

‘ර�ඩ�’. ර�ඩ�ෙග� ප�ෙ� අ� �� 

බබාලා තම� ෙගාඩ�ම හැ�ෙ�. ෙමාකද �ව 

ෙගාඩ� ආස කෙ� �� බබාලට �සා.”

�� �ය�යට �රතෙල� ෙගනැ�� � 

ඇෙ� ��තයට තව� ව�නාම ෙදය� 

��නාය. ඒ වග�� සහ ��ක� පාඩම�. 

අ�මා ෙගනැ���� ස�� බලාගැ�ම ��� 

ඉනාරා ඇෙ� ��ත පාඩ� ද උග�තාය.

“මම ඉෙගනග�ත ෙදය� තම� අ� 

ද�ෙව�ට �රතෙල� ��නාම එයාව 

බලාග�න එක තම�ෙ� වග�ම� �යල 

එයාල ඉෙගනග�නවා. කවන එක, නාවන 

එක, එයාලව ප��සෙම� බලාග�න එක 

�තර� ෙනෙව� ස��ෙ� හැ��වලට 

සංෙ�� �ෙම� ද�ෙව�ෙ� ෙපෟ�ෂය අ�� 

��යකට ��මාණය ෙවනවා.

දැ� මෙ� �වට අ��� 15�. එයාෙග 
දහ��වැ� උප��ෙ�ට තම� අ� එයාට 
ෙපප� ෙබාෙ� ෙගනැ� ��ෙ�. �ං� කාෙ� 
ග���� ඇටය� වෙ� ��යට �ක �ක ෙලා� 
ෙව�� එයා ෙහාඳ ෙලා� බ�ෙව� �ණා. අෙ� 
ව�ත ෙලා��. තා�ප නැ��ණ� ව�ෙත වැට 
ගහලා ��බා. ෙපප� ෙබාෙල ෙලා�ෙව�� ඔය 
ව�තට �� ෙකෙන�ට එ�න ��ෙන නෑ. ඒ 
තරහට තම� එයාට ෙමානවාහ� �ස� ක�න 
�ලා ��ෙ�. ෙ�� කළාට ආමාශෙ�, බඩවැ� 
�වාලෙවලා නර�ෙවලා එයා නැ��ණා. තව 
අ��� ගාණ� ���ලාව� ෙපප� ෙබාෙල 
අමතකෙව� �යලා මං �ත�ෙන නෑ. �වට 
ෙ� �ක �� ෙව�න� එ�ක තම� ළමා �ෙ�ට 
එයාට ෙද�න ��ව� ෙහාඳම තෑ�ග �� 
පැ�ෙය� �යලා �රෙ� කෙ�. ‘��’ �ය�ෙ� 
අෙ� ��වල �ක �� කර�න අ� ළඟට ආව 
ෙහාඳම සහනය �යල� මං �ත�ෙ�.”

අද �� ෙම�ම මෙනා� ද වැ��ර 

ස��වන එ� කාරණය� �ෙ�. ඒ ළමා �නය 

� �ය�යට ෙද�නට ��ව� ෙහාඳම තෑ�ග  

ඇයට ෙද�න ��ව� �ම �සාය.

    �යංකා නානාය�කාර

ෙගදර හද� ස�� තම� මෙග �වට 
��ත පාඩ� �යලා ��ෙ�

අ� 
ද�ෙව�ට 

�රතෙල� ��නාම 
එයාව බලාග�න එක 
තම�ෙ� වග�ම� 

�යලා එයාල 
ඉෙගනග�නවා

ඒ ෙරා�වයල� ව�ගෙ� �ං�ම 

�ං� බ� පැ�ෙය�. �� 

සැ�� ග���� 

ඇටය� ෙම� 

ෙසාරාග�ත� 

අ��� �න�ව� 

�ව� ෙව�නට 

වාසනාව ���ෙ� නැත. වාසනාව ���ෙ� නැත. 

��� ෙව�� �� අම��සෙය� ��� ෙව�� �� අම��සෙය� 

ඉ�� මෙ� �වට ෙද�න ��ව� �ණ 

ෙහාඳම තෑ�ග තම� මම එයාට 

��ෙ� �යලා මට ��ණා. 

මම ඇ�තටම හ�ම 

ස�� ෙවනවා අ��� 

පහෙළාවක ද�ෙව� 

ෙ� �රත� බබාලට 

කරන ආදරය 

දැ�කාම. ඒ� 

එ�ක මට 

මත�ෙව�ෙන 

මෙ� �ං� 

කාෙල�.”

�ඩා කල �ටම 

ස��ට ආදරය ස��ට ආදරය 

දැ�� අෙය�. 

ප�ෙ� එකම ළමයා 

ෙලස උප� ��නා� 

ඇෙ� ත�කමට �ඩා 

කල �ට ළංකරග�ෙ� 

ස��ය. පාෙ� �ට� බ� 

පැට�, �� පැට� පමණ� ෙනාව 

පහල ෙවෙ� �� ඉ�ෙබ�� දවස� ඈ 

ස��ෙ� 
හැ��වලට 

සංෙ�� �ෙම� 
ද�ෙව�ෙ� ෙපෟ�ෂය 

අ�� ��යකට 
��මාණය ෙවනවා
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ගීත්මාගේ උපන්දිනය පසුදාට ගයදී ඇති බව 

ගේනක බණ්මාර ගෙන්නගකෝන්ට ්ෙක්වූගේ 

ඇය් ඒ බැව් පසුගිය දිගනක ්ෙක් කළ 

නිසමාය. ඇඳු්ක් ගෙනවෙ, 

්ල් ගපමාකුරක් වැනි ෙෑේ්ගක් 

ගෙනවෙ එගේත නැතෙේ ගිෆ්ට් 

වවුචරයක් ගෙනවමාෙ කියමා ගරදි 

සමාප්පුව ඇතුළට යනතුරුත ඔහුට 

තීරණයක් ්ගන්නට ගනමාෙැකි 

වුගණය. 

ඇසුරු කරන ෙරුණියන්ග්ගන් 

ගබමාගෙෝ විච්චූරණ නැති හිගත 

විගේෂ ඉ්ක ඉන්නමා ගීත්මාට 

ගේනක තුළ කැ්ැතෙක් වූවත 

ඇයවන් ෙරුණියක් විවමාෙ 

කර්ගන්නට ඔහුට කැ්ැතෙක් 

වූගේ නැෙ. ගීත්මා අ්ගනුවර 

ජීවතගවන ්ධ්ය් පමාන්තික 

පවුලක යුවතියකි. ඇගේ ්ව්පියන් රජගේ 

විශ්මාමික සමා්මාන්ය ගේවකයන්ය. උපමාධිධමාරී 

ෙරුණියක වන ගීත්මා වැ් කගේ 

අ්මාත්මාාංශයක සාංවරධන කළ්නමාකමාරිනියක 

ගලසිනි. ගේනක 

ඇයව යමාළු 

කර්ගන්නට පේගසන් 

ගිය කමාලගේ 

ඇතෙට් ඇය 

ඔහු ෙමා යමාළුක්ක් 

ඇතිකර්ගන්නට 

කැ්තිවූගේ නැෙ. 

ගේරී්ක් නැතුව 

පේගසන් එන්නට 

්ගත කල යමාළුවූගේ 

බයටය. ඒත ඇගේ 

අේ්මාවත ෙමාතෙමාවත ගේ සේබන්ධය ෙන්ගන් 

නැෙ. ගේනක කියන්ගන්ත ෙැන්් ඔවුන්ට ඒ 

බවක් කියන්නට එපමා කියමාය. ඒ නේ ඔහුගේ 

වමාසියටය. ඒත ගීත්මා අත ෙැගරනවට 

කැ්ති නැති, ඇය ළඟ රඳවමාග්ගන සිටින්නට 

ඕනෑක්කුත ඔහුට ඇතගතය. වමාෙන 

අාං්ගනගේ සිට ගරදි සමාප්පුවට ඇවිෙග්ගන 

යන අෙගර ඔහුට චතුමිණී ්ෙක් වුගණය. 

අප්පච්චි ගනමාකියමා කීගව් චතුමිණී වන් 

යුවතියක් ජීවිෙයට සේබන්ධ වන්ගන් නේ 

ජීවිෙ කමාලයට් රැකියමාවක් වුව ගනමාකර 

වතුපිටිවල ආදායමින් ජීවත විය ෙැකි බවය.

“ඒ ළමයට නෙදර එනෙම යන� ඕ�කමක් 
තිනය�වො වනේ දැනුන�ොත් නුවර එක්කො� 
ය�වො. එනෙම ගිහින එ�නකොට ඒ ළමයත් 
ජීවිනත්ට ළංනව�වො. අනික ඒ මෙ මිනිස්සුත් 
තමුන ෙැ� පැෙැනද�වො.”

ළඟදි ෙවසකත අප්පච්චී එගේ කිව්ගව් 

අේ්මා නැති ෙැනකය. ඇයටත ්ෙක් 

කර කු්ක් ගෙෝ ත්මා්ගයක් ග්ගන ග්ගමාේ 

දීග්ගන යන්නට ඕනෑ කියමා ගේනක බණ්මාර 

ගෙන්නගකෝන්ට සිතුගණ සිෙ යට ඇති කපටි 

බලමාගපමාගරමාතතුවටය.

ගීත්මාට ෙෑේ්ගක් ්ගන්න කියමා ආවමාට 

ඔහු විදුලි ගසෝපමානගයන් ගකළින්් ගිගේ 

පිරිමි ඇඳුේ ඇති ෙැනටය. පසුගිය ෙවසක 

මිතුගරකු කීගව් ගේ ඇඳුේ සමාප්පුවට අලුත් 

වර්ගගේ ටී ෂරට් වර්ග කීපයක් පැමිණ 

ඇති බවය. ඇඟට හිරගවන ෙෙ පමාටින් 

යුත ටී ෂරට් කීපයක් මිලදී ්ගත ගේනක ඒ 

කමාරයය ්ෙක් නෙර කගේ දුරකෙනය  නමාෙ 

වූ නිසමාය. ඔහු ඇ්තුගේ තිරය ගෙස බලමා 

ඇ්තු් ්ගේගෙෝ ගනමා්ගේගෙෝ කියමා ගෙවරක් 

සිතුගව් අගනක් පස සිටින්ගන් චතුමිණී නිසමාය. 

ඇ්තු් නමාෙ වී අවසන් වන්නට ග්මාගෙමාෙක් 

තියමා ඔහුට එය ්ගන්නට සිතුගණය.

“මං නමත� ඔයො එ�කල් ්බලන ඉන�වො. ඔයො 
මටත් න�ොකියොම ගියොද නම�ක අයියො..?”

ඇ්තු්ට ඈ සේබන්ධ වූ සැනින් ඇසුගණ 

ගනෝක්කමාඩුවකි.

“මං නපොඩි ෙදිස්සියකට කඩවත නෙදරට 
ආවො චතූ. එ� ෙමන එන�ම.”

ටී ෂරටයක් අේගමාමින්් ඔහු ඇයට උතෙර 

දුන්ගන්ය.

“අයිනයෝ ඉතින මටත් කිවව�ම මොත් එ�වනන 

ඔයොනෙ කඩවත නෙදර ්බලන�. කලින නත්නුක 
හිටිනය ඒ නෙදර නනද?”

“ඔව ඔව. ඒක අපපච්චි මට 
දුන� නේන�. මං ඒ වත්ත වවන� 
ෙන�නකොට මල්ලි නෙදරින ගියො. 
කට්ටිය එක්ක ඉන�නකොට හිතට 
නිදෙසක් �ෑ කියලො...”

“නකොනෙොමත් එයො ඉස්සරත් 
එනෙමනන... සදද �ැති තැනවල 
ඉන�න� ආස...”

“ෙරි ෙරි මට මතකයි ඒ 
කොනලත් ඔයො අඬ�වටවත් මිනිෙො 
කැමතිවුනේ �ෑනන...”

ගේනක ගෙන්නගකෝන්ගේ 

ෙගේ වූ ස්ච්චල් බව චතුමිණීට 

ෙැඟුගණ නැෙ.

“ගේ, ගේනක අයිගේ ඔයමා ක්වෙ ග්ගෙර 

පදිාංචියක් නැතෙේ ්ට ඒ ගේ ගරන්ට් 

කරන්නගකෝ අප්පච්චි ග්ගෙරක් අරන් 

ගෙනකල්.”

ගේනක ගෙන්නගකෝන් ඇඳුේ සමාප්පුගව් 

පෙෙ ්ෙල ගෙස බලමින් ඊට උතෙරයක් දී් 

්ෙක් ප්මා කගේ හිෙමා්ෙමාය. 

“ඔයොනෙ නරනට් එක මං නෙවන�ම.”

ඔහුගේ නිෙඬෙමාවය නිසමා ඇය යළි ඔහුව ඒ 

ප්රේනගේ සිර කළමාය.

“පිස්සුද ෙනලෝ... මනෙ �ෑ�ට නිකම නද�වො 
මිසක් සල්ලිවලට නද�වද මං... ඊටත් මොමො 
ඔයොට නෙදරක් ෙන�කමන�... මං කල්ප�ො 
කනේ ඒක න�නව. මං ඒක නව� වැඩකට දාන� 
ඔක්නකොම පලෑන පොස් කරලො ඉවරනවලොව නම. 

මට දවස් නදක තු�ක් නදන�නකෝ...”

ගේනක බණ්මාර ඒ අනගි අවේ්මාව 

නැති කර්ගන්නට ගලෝබකමින් කීගව්ය. එය 

චතුමිණීගේ ෙෙවෙ දිනමා්ගන්නට ගෙමාඳ 

අවේ්මාවක් බව ඔහුගේ හිෙ කීගව්ය.

“මං නම වැනේ ඉවරකරලො 
එන�ම.”

ඔහු දුරකෙන ඇ්තු් අවසන් 

කගේ ගරදි සමාප්පුවට ආ වැගේ 

ෙව් අවසන් කර්ගතගත නැති 

බව හිෙ ්ෙක් කළ නිසමාය. මිලදී 

්ගත ටී ෂරට් කීපය අගත දාග්ගන් 

පෙෙ ්ෙලට බසින්නට ෙෙන 

ඔහු ගවෙට ගේවක ෙරුණගයකු 

විත අගත වූ ඇඳුේ කීපය 

බෑ්ගයකට ේමා දුන්ගන් රැග්ගන ඇවිදීගේ 

පෙසුවටය.

කමාන්ෙමා ඇඳුේ, අතබෑේ, ්මාල, වළලු, 

ක්රීේ, පවු්ර, ගසන්ට් වැනි ගබමාගෙෝ ගේ තිබූ 

ඒ ්ෙගල් නැවතුණ ගේනක සැබෑවට් ඒ 

සියල්ල අෙගර අෙර්ාං වුගණය. ගේවමායින් 

ෙරුණියක ව්මාත ප්රිය කරනු ඇතගත 

ග්මානවමාට විය ෙැකිෙැයි ඔහු ග්මාගෙමාෙක් 

සිතුගව්ය. 

ඒත ඔහුට ඒ බවක් හිෙමා්ගන්නට 

ගනමාෙැකිවිය. ඒ නිසමා ගීත්මා ගවනුගවන් 

මිල අධික රන්පමාට ෙේවැලක් සහිෙ රතු 

අතබෑ්ගයක් ඔහු මිලදී ්ගතගතය. චතුමිණීට 

ලේසන ්ගවු්ක් ගෙන්නට හිතුගව් ඈ දුටු 

දිනවලත එය හිතුණ නිසමාය. උගේ ්ගමාණට 

සරිලන ්ෙතින් යුත ඇගේ ඇඟට දි්ග ්ගවු්ක් 

ලේසනයි කියමා ඔහුට හිතුගණ 

ස්ෙරදාට ඈ අඳින ඇඳු් ඇයට 

්ගැළගපන්ගන් නැෙැයි කියමා ඔහු 

දුටු නිසමා්ය. ගේනක කමාන්ෙමා 

ඇඳුේ ඇති ගකමාටසට ඇතුළුවූගේ 

පුරුදුකරුගවකු ගලසිනි. වැඩි 

ගසන්ගක් නැෙත ගරදි රැක් අෙරින් 

යන ්ග්න් ඔහු ගරදි ගෙෝරමින් 

සිටි ෙරුණියන් ගෙසෙ ගෙමාරැහින් 

බැලුගව්ය.

්ගවුේ ඇති ගකමාටගේ සිටිගේ 

එක් ෙරුණියකි. ඈ පිටුපස ෙැරී දි්ග ්ගවු්ක් 

ඇඟට ෙබමා ෙැ් බලනු ගපනුණි. උරහිගසන් 

පෙලට වැටුණු ්ෙ රැළි ගකමාණ්ය පිගට්ෙ 

අ්ක් වසමාග්ගන ක්මා ෙැලී තිබුණි. ඇය 

ඇඳ සිටිගේෙ දි්ග ්ගවු්කි. ගේනකට ඇගේ 

මුහුණ ෙැක්ගැනීගේ ආසමාවක් එක්වර් ඇති 

වුගණය. ඒ නිසමා ඔහු ග්ගමාේ ඇගේ පිටුපසින් 

හිට්ගතගතය. ඇය ගනමාෙන්නමා ෙරුණියක් 

වුවත ්ෙක් බය කරන්නට ඔහුට සිතුණි.

“ඔච්චර ෙැඩ ්බලන� එපො න�ෝ�ො... මට 
හිනත�වො ඔයොට නමො�ව ඇනදත් ෙැඩයි 
කියලො.”

අාංජනමා ති්ගැේසී පිටුපස ෙැරී බැලුගව් 

ෙගේ ග්න්් ඒ කෙමාගව්ෙ හුරුවක් වූ 

නිසමාය. ඔහුගේ මූණ ෙකිත් ඈ ති්ගැේසී 

ගියමාය. ගවනසකට වූගේ මුහුගණ රැවුල සෙ 

ගකමාණ් විලමාසිෙමාවයි. නැතනේ ඔහු ගතනුක 

ගෙන්නගකෝන් බණ්මාර්ය.

ල්බ� සතියට 

w jirhs
93 නකොටස

බියංකො �ො�ොයක්කොර ලියයි

අප්පච්චි ගෙයක් අරන් ගෙනකල්
මට ඔයාගෙ ගෙෙර කුලියට ගෙන්නගකෝ  

මං ඒ වත්ත 
වවන� 

ෙන�නකොට 
මල්ලි නෙදරින 
ගියො. කට්ටිය 

එක්ක 
ඉන�නකොට 

හිතට නිදෙසක් 
�ෑ කියලො

මට මතකයි 
ඒ කොනලත් ඔයො 
අඬ�වටවත් 

මිනිෙො 
කැමතිවුනේ 

�ෑනන
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24 2022 න�ොවැම්බර් 02 ව� ්බදාදා

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