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විනේෂ 
ස්වයං රැකියො 
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අ

ද දින ‘ධරණී 

මනාලිය’ 

හැඩගැන්වූයේ 

ජාඇල ය�ෝපිටියේ 

විජිතා බියුටි යෙන්්ටර්හි 

රූපලාවණ්ය ශිල්පිනී 

විජිතා ජයමාන්න විසිනි.

“තාරා කළුආරච්චි 

නිරූපිකාව අද දින මා 

හැඩගැන්වූයේ උඩර්ට 

මනාලියක් යලසින්. 

ෙම්ප්රදායික ආභරණ 

කට්ටලයකින් අඩක් පමණ 

යතෝරාගතයත ඇයේ 

ඔෙරියේ මනා යලෙ 

stones තිය�න නිොයවන්. 

හිේට ෙරලව පිච්්ච මල් 

යයාදායගන තියයනවා. 

මල් කළඹ යපෝසි (රවුම්ප 

හැඩති) ආකාරය්ට රතු 

යරෝෙමල් යයාදා ෙකස් 

කරලා තියයනවා. 

ඒ වයේම ඇයේ උෙත 

ඔෙරිය්ට මනාව ගැලපිලා 

තියයනවා.”

හැඩගැන්වීම

විජිතො ජයමොන� 
(විජිතා බියුටි යෙන්්ටර්, 

ය�ෝපිටිය - ජාඇල)

ඡායාරූප

ශ්රීලොේ අධිකොරි
ඔෙරිය නිර්මාණය 

අතුරුගිරිනේ නිනරෝ ෆැෂන
ෙම්ප�න්ධීකරණය

ක්රිෂොනත පුෂපකුමොර

ඔසරිය්ට හැ්ඩ 
ම�ොලියේ
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“මං 

යගාඩක් ආෙයි මායම්ප 

ඉස්යකෝයල් යන්න. 

පුළුවන්නම්ප මාව ආයේ 

ඉස්යකෝයල් යවන්න.”

ඒ දෙ හැවිරිදි යයනුක ජාඇල 

යපාලිසියේදී කළ ඉල්ලීමය. යම්ප පුංචි යකාලු 

පැටියා පසුගියදා යපාලිස් භාරය්ට පතවූයේ 

මාළු මුදලාලි යකයනකුයේ මුදල් පසුම්පබියක් 

යොරකම්පයකා්ට හසුවීය.

යයනුකයේ පදිංචිය ජාඇල ඒකලයි. 

අම්පමාත තාතතාත අතර විරෙකකම්ප 

මතුයවන්න්ට යපර යම්ප පුංචි පුතා ගැන 

යොයා �ලන්න්ට ඔවුන්ට කාලය තිබුණි. 

පුංචි එකා පාෙල නිමවී යග්ට දිව එන්යන් 

කුෙගින්යනනි. අගහිඟකම්ප තිබුණත ඔහු්ට 

අම්පමා යගදර සිටියදී �තපත වැරදුයේ 

නැත. එයහත මී්ට ටික කලක්ට ඉහතදී ඒ 

අම්පමා යගදරින් යගාස් තිබුයේ, අලුත යපමක් 

යොයායගනය.

යම්ප පලහිලව් මැද තාතතා්ටද පුංචි 

යයනුක මගහැයරන්න්ට වුයව්ය. ඔහු දිනපතා 

යගදර්ට මුදලක් රැයගන ආයව් එදා්ට හමුවන 

කුමන යහෝ කුලියක් කරය. උයේ්ට �තක් 

එළවලුවක් යහෝ ෙම්පය�ෝලයක් හදා යයනුක්ට 

කෑම්ට දුන්නද ඉන් එහා්ට දරුවායේ ඇඳුමක් 

පැළඳුමක් යහෝ යපාතපතක් ගැන �ලන්න්ට 

යම්ප තාතතා්ට කාලයක් තිබුයේ නැත.

පුංචි යයනුක ඉයගනීම්ට තිබූ දස්කම්ප අඩුවී 

ගියේ �ලාසිටියදී වායේය. ඔහු පාෙයල් 

හතයර් පන්තිය්ට ෙමත වුවද ඉන්පසු පාෙල් 

ගියේ ඉඳහි්ටයි. පසුව එය මුළුමනින්ම වායේ 

ඇන හිටියේය. යම්ප නිො යයනුකව තාතතා 

පිරියවනක්ටද �ාර දුන්යන්ය.

එයහත පුංචි එකා්ට ඒ ජීවිතය්ට 

හුරුයවන්න්ට හැකිවූයේ නැත. ඔහු්ට ඕනෑ 

යලෙ දඟ කරන්න්ටද එහි අවෙර යනාවූයයන් 

ආයේ යගදර ආයව්ය. ඉන් තතතවය තවත 

නරක අත්ට හැරුයේය. තාතතා ඇතැම්ප 

දිනවල්ට යපාඩි එකා අත මුදලක් තැබුයව් 

කයඩන් කන යලෙ කියායි. 

අවොනයේ ඔහුව ජාඇල යපාලිසිය්ට 

රැයගන ආයව් අර මුලින් කී මාළු මුදලාලියේ 

නැතිවූ මුදල් යොරකයම්ප පැමිණිල්ල නිොය. 

ඒ ජාඇල යපාලිසියේ ස්්ානාධිපති ්රධාන 

යපාලිස් පරීක්්ෂක රතනායක මහතායේ 

උපයදස් පරිදි යපාලිස් පරීක්්ෂක රංජිත 

යරේමසිරි මහතායේ යමයහයවීයමනි. 

“මාළු වෙළඳාම් කරන පුද්ගලවෙක් ඔහුවේ 
රුපිෙල් නෙදහස් හත්සිෙෙක මුදලක් 
නැතිවුණ බෙත්, එෙ ව�ාරකම් කවේ අදාළ 
දරුො බෙත් අපට පැමිණිල්ලක් ලැබුණා. 
ඒ වෙලාවේ අපි වම් දරුෙෙ අවේ භාරෙට 
්ගත්්ා. එො ෙෙ� දහෙට අඩු දරුවෙක් 
නි�ා අත්අඩංගුෙට පත්වීමක් වනවෙයි 
වුවේ. භාරෙට ්ගැනීමකුයි. එහිදී අපි 
දරුොව්ගන් වබාවහාම කාරුණිකෙ 
කරුණු විමසුො. දරුො ව�ාරකම් කළා 
කිේෙ රුපිෙල් නෙදහස් හත්සිෙෙක 
මුදලත් ඔහු �න්්කවේ තිබුණා. අපි 
එෙ අයිතිකරුට බාරවදන්න පිෙෙර 
්ගත්්ා ෙවේම, දරුො කළ ්ෙත් එෙැනි 
ව�ාරකම් විසිනෙෙක් ්ගැන ව්ාරතුරු 
දැන්ගන්න ලැබුණා.”

ඒ ජාඇල යපාලිසියේ ළමා හා කාන්තා 

කාර්යාංශයේ ස්්ානාධිපතිනි උපයපාලිස් 

පරීක්ෂිකා උතපලා රූපසිංහ මහතමියයි.

යපාලිසියේ කාරුණික ්රශන කිරීම්ප 

හමුයව් යයනුක කී කතාව්ට, යපාලිසියේ 

ඇතතන්යේද හදවත උණුවන්න්ට වැඩි 

යව්ලාවක් ගියේ නැත. රුපියල් යදතුන් සීයේ 

සි්ට, රුපියල් පන්සියය, දහෙ දක්වා වූ 

යොරකම්ප තමා විසින් කළ හැටිත, එයස් කළ 

මුදල්වලින් වැඩිපුරම කළ යේවලුත යයනුක 

යපාලිසියේදී කීයව්ය. මුදල්වල්ට අමතරව 

්රයේශයේ ඇතැම්ප නිවාෙවල්ට ඇතුළු වී 

ජංගම දුරකතන, 

ත්රියරෝද ර්වල අමතර 

යකා්ටස් වැනි දෑ 

යොරායගන, ඒවා 

්රයේශයේම ඇතැම්ප 

වැඩිහිටි පුේගලයන්්ට 

විකුණා තිබුයේ 

යනාවටිනා ගණන්වල්ටය. ඒවායේ වටිනාකම්ප 

කියන්න්ටද පුංචි එකා්ට අවය�ෝධයක් 

යනාවිනි. ඒවා යකායහන් ලැබුයේදැයි 

අෙන්න්ට යකයනක් යනාවූයයන් ඔහු කරයගන 

ආ යොරකම්ප යළි යළිත කයේය. මාළු 

මුදලාලියේ මුදල් නැති වූ �ව්ට පැමිණිල්ලක් 

යනාලැබුයේනම්ප ඔහුයේ අනාගත ඉරණම 

ය�යහෝ යෙයින් යවනස් වන්න්ට ඉඩ තිබුණි. 

“�ල්ලි හම්බුණහම මායි මවේ ොළුවොයි 
වහාඳට කෑම කෑො. බීම බිේො. ්ෙ 
්ගවම් ආච්චිලා, නැන්දලා පස්වස් වදන්නම් 
කිෙලා මව්ගන් ණෙට �ල්ලි ඉල්ලව්ගන 
තිවෙනො.”

පුංචි යයනුක ගිරා පැටියයකු යස් තමා කළ 

යොරකම්ප ගැනත, ඒ මුදල්වල්ට කළ කී දෑ 

ගැනත කීයව් එයහමය. ඇතැම්ප යොරකම්ප 

කරන්න්ට යගාස් ඇතැමුන්යගන් තරවටු 

විඳින්න්ට සිදුවූ �වද යයනුක කීයව්ය. 

ඇතැම්පවි්ට යොරකම්ප කළ මුදල් ආපසු 

යදන්න්ට සිදුවූ අතර, ඒ කිසිවකු පුතුයේ 

ක්රියාකලාපය ගැන පියා්ට පැමිණිලි කර තිබූ 

�වක් දැනගන්න්ට යනාතිබුණි. ඒ වායේම 

මාළු මුදලාලියේ පැමිණිල්ල ලැය�නතුරු 

යයනුක ගැන යපාලිසිය්ට ද පැමිණිල්ලක් 

ලැබුයේ නැත.

“එ්වකාට දැන් ඔො ඉස්වකෝවල් ෙන්න 
කැමතිද පුවත්?”

“ඔේ... මං ව්ගාඩක්ම කැමතියි. මම පාඩම්ප 

ෙැඩ කරන්නත් කැමතියි... මට ආවේ 
ඉස්වකෝවල් ෙන්න විදිෙක් හදලා වදන්න.”

ඒ යයනුක යපාලිසියේ නැන්දලා මාමලායේ 

ආදරය හමුයව් කළ ඉල්ලීමය. යයනුකයේ 

තාතතාවද යපාලිසිය්ට කැඳවා පුතුයේ 

ඉයගනුම්ප ආොව ගැනත අයනකුත ක්රියා 

කලාපය ගැනත පැහැදිලි 

කළද ඔහු්ට දරුවායේ 

වගකීම �ාරගන්න්ට �ැරි 

�ව කීයව්ය.

“මං දෙල් දෙ�ට ව්ගදර නෑ. 
කුලී ෙැඩක් කවළාත් ්මයි 
මට කීෙක්හරි වහාෝගන්න 
පුළුෙන්. වමොෙ පිරිවෙනක 

න්ර කවළත් උ්ගන්නන්න හි්ාව්ගන. 
එ්නත් හිටිවේ නෑ. දෙල් දෙ�ට වමො 
ොළුවෙෝ එක්ක වමානො කරනෙද කිෙලා 
මං දන්වන් නෑ.”

අගහිඟකම්ප යහෝ යදමාපියන්යේ කවර 

්රශනයක් හමුයව් වුව යයනුක වැනි සුරතල් 

වයයස් දරුයවකු ජීවිතයේ අතරමං කර 

දැමීම කිසි යලෙකින් යහෝ යනාවිය යුතතක් 

යනායව්ද? යයනුක්ටත, අම්පමායේ තාතතයේ 

රැකවරණය ආදරය නිසි යලෙ ලැබුණානම්ප 

විසිනව වතාවක් කරන්න්ට සිතුණ යේ්ට ඒ 

පුංචි සිත කිසියස්ත යනායයයදන්න්ට ඉඩ 

තිබුණි.

“ඇත්්ටම ඒ දරුො හරි බුදධිමත් දක්්ෂ 
දරුවෙක් කිෙලා බැලූ බැල්මට වේනො. 
එො ඉව්ගන්ගන්න උනන්දු නි�ාම ඒ 
අෙශ්ය උ�ාවි කටයුතු වම් වෙනවකාට අපි 
සිදු වකවරමින් පෙතිනො.”

ඒ උපයපාලිස් පරීක්්ෂක උතපලා 

රූපසිංහයි.

යම්ප වනවි්ට යයනුක ළමා නිවාෙයක 

නතරයකා්ට ඇති අතර, පරිවාෙ වාර්තාවක් 

ල�ායගන ඔහු අධිකරණය්ට ඉදිරිපත 

කිරීයමන් පසු ඔහුයේ අනාගතය යවනුයවන් 

අවශ්ය පියවර ගැයනනු ඇත.

මල් වයයස් මලක් වන් සිතක්ට යමවන් 

කටුක අතදැකීමක් යනාල�න්න්ට නම්ප 

යදමාපිය ඔයේ ආදරය, රැකවරණය නිසි 

යලෙ දරුවා්ට ල�ාදීම යුතුකමක් යමන්ම 

වගකීමක් �වද සිහිකළ යුතුය.

(දරුවායේ නම මනඃකල්පිතයි)

දීපො වසනති එදිරිසංහ

විස�ව වතොවේ 
නසොරකනම ගිය 
ෙස හැවිරිදි නයනුක

මං නගෝඩේ ආසයි මොනම 
ඉස්නකෝනේ යන�
පුළුවන�ම 
මොව ආනේ 
ඉස්නකෝනේ 
යවන�

නම ෙරුවො ඉනගනීම්ට 
ෙේෂයි. නෙමොපියනනේ 

නසොයෝබැලීම �ැති නිසයි 
ෙරුවො නම තතතවය්ට 

පතවුනණ

විස�ව වතොවේ 
නසොරකම කළත, 

ඒ හිතකින න�ොනවයි

ප�ොලිසිපේ ස්ොනොධි�ති 
ප්රධොන ප�ොලිස �රීක්ෂක 

රතනොයක 

උ�ප�ොලිස �රීකෂිකො 
උත�ලො රූ�සිිංහ

ප�ොලිස �රීක්ෂක 
රිංජිත පරේමසිරි



4 2022 න�ොවැම්බර් 09 ව� ්බදාදා

වම් අවේන් බේඩාර ්ගැන රටම ක්ා 
කරන වෙලාෙක්. පු්ා ්ගැන අම්මට වමාකද 
හිව්න්වන්?
 පුතා ගැන ෙතුටුයි කියලා තමයි කියන්න 

තියයන්යන්. ඇතත්ටම එයා යමතැන්ට 

එන්න යගාඩාක් කැපකිරීම්ප කළා. ඒ 

කැපකිරීම්පවල ්රතිඵල තමයි මුළු ර්ටම 

යම්ප දකින්යන්. අයශන්යේ පුහුණුකරු 

නිතරම කිව්වා පුතා ක්රිකටවලින් ඉහළ්ටම 

එනවා කියලා. අපිත එයහම හිතුවා. පුතා 

නිතරම කියන්යන් එයා්ට යලෝයක් යහාඳම 

පන්දු රකින්නා යවන්න ඕන කියලා. මං 

හිතනවා එයා එතැන්ට එයි කියලා.

පුංචි කාවල් ඉඳන්ම අවේන්ට තිබුවේ 
එවස් වමවස් ක්රිකට් උණක් එවහම වනවෙයි 
කිෙන්වන් ඇත්්ද?
 (සිනායෙමින්) අම්පයම්පහ් ඒක නම්ප ඇතත. 

ම්ට මතක විදිය්ට එයා වයෙ අවුරුදු 

තුනක් යවනයකා්ට �ැට ය�ෝල ඉල්ලුවා. ඒ 

දවස්වලනම්ප නිදාගන්න ඇඳ්ට යන්යනත 

�ැට එකයි ය�ෝයලයි අරන්. අනික 

යගදර්ට කවුරු ආවත ඒ එන යකනා්ට 

ක්රිකට ගහන්න කතා කරනවා. ඒ යවලාව්ට 

ඉතින් කවුරු වුණත ය�ෝල් දාන්න ඕන 

පුතා්ට ගහන්න. ෙමහර දවස්වල්ට 

නෑදෑයන්්ට එයහමත යකෝල් කරලා ක්රිකට 

ගහන්න එන්න කියනවා.

අපි දැක්කා වමෙර විස්�යි විස්� වලෝක 
කු�ලානවේදිත් අවේන් විශිෂට උඩපන්දු 
කීපෙක් රැක්ගන්නො. අවේන් වම්රම් 
විශිෂට පන්දු රකින්වනක් වීම පිටුප� 
වමාකක් හරි ක්ාෙක් ඇති?
 අයශන් හරි ආෙ ක්රීඩකයයක් තමයි 

දකුණු අප්රිකායව් හි්ටපු යජාන්ටි යරෝඩ්ස්. 

එයා ක්රිකට පිටියේ අද්ටත කතාකරන 

අතිවිශිෂ්ට පන්දු රකින්යනක්. අයශන්්ටත 

ඕන යජාන්ටි යරෝඩ්ස් වයේ යවන්න. ඒක 

තමයි එදා ඉඳන්ම එයායේ හීනය වු යේ.

ව�ාන්ටි වරෝඩ්ස් කිෙන්වන් හිටපු දකුණු 
අප්රිකානු ක්රීඩකවෙක්. අවේන්වේ ෙෙ�ත් 
එක්ක වකාවහාමද ව�ාන්ටි වරෝඩ්ස්ෙ 
දන්වන්?
 පුතා පුංචි කායල් ඉඳන්ම එයායේ තාතතා 

එක්ක ක්රිකට මැච් �ලනවා. ඒ �ලපු නිො 

තමයි එයා යජාන්ටි යරෝඩ්ස්ව දන්යන්. 

ඉතින් ඒ කායල් ඉඳන්ම එයා කියනවා 

එයා්ටත යජාන්ටි වයේ යවන්න ඕන 

කියලා. ම්ට මතකයි යපාඩි කායල් අයශන් 

පුතා ෙමහර යවලාව්ට යජාන්ටි යරෝඩ්ස් 

පන්දු රකින විදිය්ට අපි්ට රඟපාලත 

යපන්නනවා.

අවේන් කිෙන්වන් ව්ගදරදි වමාන ෙවේ 
දරුවෙක්ද?
 අයශන් පුතා යගදරදි හරිම කීකරු 

දරුයවක්. ඒ වයේම අහිංෙකයි. ඕන 

යකයනක්්ට යදපාරක් හිතන්යන් නැතුව 

උදව් කරනවා. එයා්ට ඉන්යන් නංගිලාම 

තුන්යදයනක්. එයාල්ටත පුතා හරිම 

ආදයරයි. යකාච්්චර ආදයර්ද කිව්යවාත 

එයාලා ඉල්ලන්යන් යමානවද ඒ ඉල්ලන 

පමායවන් අරයගන යදනවා.

හැබැයි පු්ා ෙැඩිපුරම කිට්ටු අම්මට 
කිෙලයි අපිට ආරංචි. ඇත්්ද?
 (සිනායෙමින්) ඒක නම්ප ඇතත. පුංචි 

කායල් ඉඳන්ම අයශන් කිටටු එයායේ 

තාතත්ටත වඩා ම්ට. යමාකද මං තාතතා 

වයේ ෙැර කරන්යන් නෑයන්. පුංචි කායල් 

ඉඳන්ම එයා්ට යමානවා හරි ඕන නම්ප 

දුවයගන ඇවිත කියන්යන් ම්ට. හැ�ැයි 

ඉතින් කවදාවත අනවශ්ය යේවල් ඉල්ලලා 

කරදර කරලා නෑ. අද්ටත ඉතින් එයා්ට 

මාව නැතුව �ෑ.

ක්රිකට් ක්රීඩකවෙක් විදිෙට අවේන්ව්ගන් 
දකින්න කැමතිම හීනෙක් අම්මට ඇති. 
අෙ�ාන ෙශවෙන් ඒ ්ගැනත් කිෙමුද?
 අයශන්යේ අම්පමා විදිය්ට මමත ආෙයි 

පුතායේ හීනයම දකින්න. ඒ තමයි එයා 

දවෙක යලෝයක් යහාඳම පන්දු රකින්නා 

යවනවා දකින එක. මං හිතනවා මයේ 

පුතා ය�ායහෝම ඉක්මණ්ට ඒ තැන්ට එයි 

කියලා.

පසුගිය ආසයො කුසලො�නේදී කිසඳු 
තරඟයේ ක්රී්ඩො න�ොකළෙ අවසන මහො 
තරඟනේදී අතිනර්ක ක්රී්ඩකනයකු නලස 
පිටිය්ට පැමිණ ඔහු රැකගත අතිවිශිෂ්ට 
උ්ඩපනදුව අේටත අපි්ට අමතක �ැත. එදා 
ඒ උ්ඩපනදුව රැකගනිමින ඔහු �ැවතුනණ 
අවසන තරඟනේ නහොඳම පනදු රකින�ො 
නලසෙ සමමො� ල්බොගනිමිනි. ඒ ෙේෂතොවය 
නිසොම නම ව�වි්ට ඔස්නරේලියොනේ 
පැවැතනවමින තින්බ� විස්සයි විස්ස නලෝක 
කුසලො� ක්රිකට් තරඟොවලිනේ ශ්රී ලංකො 
කණ්ඩොයම නිනයෝජ�ය කිරීම්ට නම ක්රී්ඩකයො 
සමතව තිනේ. පසුගිය ඔස්නරේලියො - ශ්රී 
ලංකො තරඟනේදී ප්රහොරොතමක පිතිකරු 
ේනේන මැේස්නවේනේ පිතනතන හනේ 
සීමොව කරො ය� ඇදී ගිය පනදුවේ ඔහු 
රැකගතනත තමන නලෝකනේ විශිෂ්ටතම 
පනදු රකිනන�කු ්බව යළි යළිත ඔප්පු 
කරමිනි. ඔහු නව� කවුරුත න�ොව අනේන 
්බණ්ඩොර ය. නමවර නලෝක කුසලො� 
තරඟබිනම පිතිකරුවන්ට තර්ජ�යේ නව� 
නමකී සුපිරි ක්රී්ඩකයො ගැ� නම කතෝබහ 
ඔහුනේ ආෙරණීය මව ව� අරුණි නර්ණුකො 
සමඟිනි.

එයො ෙවසක 
නලෝකනේ නහොඳම 
පනදු රකින�ො නව�වො 
ෙකින� මම ආසයි

�ංගිලො තුනනෙ�ෝට 
පුතො හරිම ආෙනරයි. 
නකොච්චර ආෙනර්ෙ 
කිේනවොත එයොලො 
ඉේලනනන නමො�වෙ 
ඒ ඉේල� පමොනවන 
අරනග� නෙ�වො

ම්ට මතකයි නපොඩි 
කොනේ අනේන පුතො 

සමහර නවලොව්ට 
නජොනටි නරෝඩ්ස් 

පනදු රකි� විදිය්ට 
අපි්ට රඟපොලත 

නපන��වො

අශේන් බණ්ඩාරශේ මව 
අරුණි ශේණුකඩා

එච්්චර ක්රිකට් ්ගැන උනන්දුෙක් තිබුණු පු්ා 
ක්රිකට්ෙලට ආවේ වකා්ැනින්ද?
 අපි ගාල්යල් ඇල්පිටියේ. පුතා මුලින්ම 

ඉස්යකෝයල් ගියේ සුමංගයලෝදය්ට. 

එතැනින් පස්යස් ගාල්ල ඇයලෝසියස් 

විද්ාලය්ට ගියා. ඔය අතයර් පුතා 

ක්රිකටවල්ට තිබුණු උනන්දුව එක්ක 

ගාල්යල් ක්රිකට ඇකඩමියක්ට ෙම්ප�න්ධ 

වුණා. ඒ හරහා තමයි ක්රිකටවල්ට ආයව්. 

ඊ්ටපස්යස් පාෙයල්දිත ක්රිකට ක්රීඩා 

කළා. ඔය විදිය්ට ඇවිත තමයි ජාතික 

කේඩායම්ට එකතුයවන්න ලැබුයේ.

පු්ා �ාතික කේඩාෙමට වත්වරදදි 
අම්මට වමාකද හිතුවේ?
 පුතාව මුලින්ම ජාතික කේඩායම්ට 

යතරුණා කියන ආරංචිය 

එේදි හිතාගන්න �ැරිවුණා. 

එයායේ උනන්දුවයි, කැපවීමයි 

පුහුණුකරුවන්යේ හරි මඟයපන්වීමයි 

නිො තමයි යමච්්චර යපාඩි වයෙකදි 

අයශන්්ට ශ්රී ලංකා කේඩායම්ට එන්න 

ලැබුයේ.

පසුගිෙ ආසිොනු කු�ලානවේ අෙ�ාන 
්රඟවේදී අවේන් වහාඳම පන්දු රකින්නා 
වුණා වන්ද?
 ඔව් ඔව්. එදා අයශන් අතියර්ක 

ක්රීඩකයයක් විදිය්ට හි්ටපු නිො ක්රීඩා 

කරයි කියලා නම්ප හිතුයව් නෑ. ඒත 

එයා්ට එදා පන්දු රකින්යනක් විදිය්ට හරි 

ක්රීඩා කරන්න ලැබුණු අවස්්ාව ගැන 

අපි යගාඩාක් ෙතුටුවුණා. ඉතින් පුතා 

ඒ තරඟයේදී විශිෂ්ට උඩපන්දුවක් 

රැකගතතා. ඒ නිො තමයි එයා්ට 

එදා තරඟයේ යහාඳම පන්දු රකින්නා 

යවන්න හැකියාව ලැබුයේ.

රුවන එස්.නස�විරත�



5 2022 න�ොවැම්බර් 09 ව� ්බදාදා
“ඇති මිහිරොවි ඔය කතොව. එයොලනේ තීරණ එයොල්ට 

ඕනන විදිය්ට ගතතුනෙන. අපි ඒ ගැ� වධ න�ොවී ඉමු. 
ප්ලීස්.” ්චතුරංග කීයව් යම්පධායේ කතාව මිහිරාවියේ 

මුවින් අො ඇති වූ තැනය.

වෙර කීපයක් ගතවිනි. යම්පධා ෙහ මිහිරාවි අතර 

යළි කිසිඳු හිතවතකමක් ඇති වූයේ නැත. යම්පධා 

යවනත ආයතනයක රැකියාව්ට �ැඳුණු අතර මිහිරාවි්ට 

ඇයව අමතක වී ගියේය.

“මිහිරොවි මතකෙ අනප් ඔෆිස් එනේ හිටිය නමධොව? 
එයො කසොෙ ්බැඳලොනන.” ආයතනයේ මිතුරියක් පවෙේදී 

මිහිරාවි වහා යේස්බුක් ගිණුම්ට පිවිසි යම්පධායේ 

ඡායාරුප පිරික්ෙන්න්ට වූවාය.

“දන්නවද ්චතුරංග වැඩක්? යම්පධා කොද �ැඳලා. 

හැ�ැයි අර ලිවින්ේ ටුයගදර් හිටිය යකාල්ලව යනයව්. 

ඊයා යන්ද? අලුත යකාල්ලා ඕවා දන්නවද දන්යන් 

නැහැ.”

“අනන අපි්ට නමොනකෝ මිහිරොවි?” ්චතුරංග පැවසුයව් 

අලෙවය.

මාෙ තුනක්ට පසුව මිහිරාවිද විවාහ දිවිය්ට 

එළඹුණාය.

මධුෙමය දා රාත්රියේ මිහිරාවි ස්නානය කර නාන 

කාමරයයන් පි්ටත්ට පැමිණි අතර ෙැහැල්ලු පිජාමා 

ඇඳුමක්ට මාරු වී සිටි ්චතුරංගව දැක ඇය පුදුමය්ට 

පතවුවාය.

“ඔයො... ඔයො නවොෂ එකේ දානනන �ැදෙ?”
“අයපෝ දැන් �ැහැ. යහ්ට උයේ්ටම යවාෂ එකක් 

දාන්න �ැරියැ.” ්චතුරංග කීයව් වතුර වීදුරුවක් පානය 

කරන අතයර්ය.

“පිස්සුද ්චතුරංග උයේ ඉඳන් දාඩිය දාලා දාලා?”

“අනන නම ම්ට පී�නස් තිනය�වො. මම රෑ නවලො නවොෂ 
දානනන �ැහැ. විකොර �ැතුව කොලො ඉමු.” කී ්චතුරංග 

යදෙ මිහිරාවි �ලා සිටියේ භීතියයනි.

“ඔයා කියන්යන් ඔයා කවදාවත 

රෑ්ට යවාෂ දාන්යන් නැහැ 

කියලද?” ඇය ඇසුයව් වදන් 

ප්ටලමිනි.

“ඔේ. හවස්ට දාඩිය ෙැමම්ට 
ඔය නපොඩ්්ඩේ ෆෑන ඒක ඉස්සරහ 
හිටියම දාඩිය �ැති නව�වො. උනද්ට 
වැ්ඩ්ට යන� කලින නවොෂ එකේ 
දානග� ගියොම නහොඳ්ටම ඇතිනන. 
ඇයි ඔයො ෙවස්ට නෙපොරේ නවොෂ 
දා�වෙ?” ්චතුරංග පුදුමයයන් 

යමන් ඇසුයව්ය.

“ලිවින්ේ ටුයගදර් ඉන්න 

එයකන් අපි්ට අපි යදන්නව 

අඳුනගන්න අවස්්ාව ලැය�නවා. 

අයේ අඩුපාඩුකම්ප අඳුනයගන 

විවාහයක්ට යන්න අපි්ට අපි 

ගැලයපනවද කියලා තීරණය 

කරන්න අවස්්ාව ලැය�නවා.” එදා 

යම්පධා කී ව්චන ආයේ ආයයමත 

ඇයෙන්නක් යමන් දැයනේදී 

මිහිරාවි හිෙ �දායගන පයෙකින් 

වාඩිවූවාය.

මි

හිරාවි සිය මිතුරිය වූ 

යම්පධා ෙමඟ තිබුණු වෙර 

ගණනාවක හිතවතකම 

ඉවත දැම්පයම්ප යම්පධායේ 

ක්රියාකලාපය නිොය. යම්පධා 

යපම්පවයතකු යොයායගන සිටි 

අතර ඔහු ෙමඟ නිවෙක් කුලිය්ට 

යගන ජීවත වන්න්ට තීරණය කර 

තිබුණාය. යම්ප �ව යම්පධා මිහිරාවි 

ෙමඟ කීයව් ෙතුටු ෙහ ෙැහැල්ලු 

සිතින් වුවද ඉන් මිහිරාවියේ සිතම 

අවුල් වී ගියේය.

“උඹ්ට පිස්සුෙ කියපන නමධො? 
හත නෙවියනන නමක ලංකොව.” 
මිහිරාවි කියේදී යම්පධායේ මුහුණ 

අඳුරු විය.

“මිහිරොවි?”
“ඇයි?” මිහිරාවි ඇසුයව් 

යනාරිස්සුයමනි.

“මිහිරොවි මම නම ගැ� කිේනේ 
උඹ මනේ යොළුවො නිසො. අනික උනේ 
සතුවිලිත �ව පරමපරොනේ කියලො මම 
විේවොස කරපු නිසො.” යම්පධා කිව්යව් 

පසුතැවිල්යලනි. මිහිරාවි මුහුයේ 

ඇඳගතයත ෙමච්්චල්ෙහගත 

හිනාවකි.

“�ව පරමපරොව? නමොකදෙ 
�ව පරමපරොව කියනනන? 
�ැහැදිච්චකම්ට කිය� තව 
ව්ච�යේෙ? නිකන ජීවිනත දුනනු 
නෙමේපියන්ට නරෝහීකම න�ොකර 
හැදියොව තියොනග� හි්ටපන.” මිහිරාවී 

කිව්යව් රවමිනි.

“මම ෙැන වැඩිහිටිනයේ 
මිහිරොවි. මම හිතනනන �ැහැ මනේ 
තීරණය මනේ නෙමේපියන්ට කර� 
නරෝහිකමේ කියලො. ලිවිනේ ටුනගෙර් 
ඉන� එනකන අපි්ට අපි නෙන�ව 
අඳු�ගන� අවස්්ොව ලැන්බ�වො. 
අනප් අඩුපොඩුකම අඳු�නග� 

විවොහයක්ට යන� අපි්ට අපි 
ගැලනප�වෙ කියලො තීරණය කරන� 
අවස්්ොව ලැන්බ�වො.” යම්පධා කියේදී 

මිහිරාවි දෑස් උඩ ඉන්දවා ගතතාය.

“යමාකක්? ඒ කියන්යන් උඹලා 

ඔය එක යගදර ඉන්න හදන්යන් 

කොද �ඳිනවාද කියන එකවත 

ෂුවර් නැතුවද? උඹ මයේ යාළුයවක් 

කියන්නත ම්ට ලැජජයි.” මිහිරාවි 

කීයව් උරහිස් අකුළමිනි.

“ඇයි �න් මම කියන යේ උඹ්ට 

යතයරන්යන් නැතයත? කොද 

�ැන්ද්ට පස්යස් අඩුපාඩුකම්ප 

අඳුනයගන දික්කොද යවන මිනිස්සු 

යකාච්්චර ඉන්නවද යම්ප රයට? ඉතින් 

ඊ්ට වඩා යහාඳ නැේද...”

“ඇති ඇති �වතතගනින ඔය 
කතොව. අප්පිරියයි ම්ට අහන ඉන�ත. 
උනේ �ැහැදිච්චකම ගැ� මො එේක 
සොධොරණීයකරණය කරන� එන� 
එපො.” කී මිහිරාවි එතැනින් පි්ට 

වූයේ යම්පධායේ යහළුකම ෙදහ්ටම 

හදවතින් අතු ගා දමමිනි.

මිහිරාවි එතැනින් නැවතුයේ 

නැත. ඇය සිය යපම්පවතා වූ 

්චතුරංග ෙමඟ යම්පධාව වියව්්චනය 

කිරීමද ඇරඹුවාය.

“නකොේලො ළමනයේ ්බ්ඩ්ට දීලො 
පැන�ම නතනරයි.”

“අයන් යදයියයන් ම්ට දුක 

යම්පකි්ට උගන්වන්න වියදම්ප කරපු 

යදමව්පියයෝ ගැන.”

නකටි කතොව

කසොෙ න�ෝබැඳ එක්ට ඉනනන
විලිසංනේ �ැති උනෙ?

දැන්වීමයි

සමොධි ්ඩයස්
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ඔ

හු ගම්පපහ්ට යනාදුරු උපනගරයක යලෝහ භාේඩ 

ව්ාපාරිකයයකි. කුඩා කාලයේ සි්ටම යදමාපියන් අහිමිවීම 

නිො මිතතණිය ෙමීපයේ හැදී වැඩුණු ඔහු්ට හරිහැටි 

පාෙල් අධ්ාපනයක්වත ලැබීම්ට අවකාශ ලැබී නැත. නමුදු 

ළමාවියේදී යලෝහ භාේඩ ෙම්ප�න්ධ ව්ාපාරයක ෙහායකයකු 

යලෙ ක්ටයුතු කළ ඔහු පසුව ස්යවෝතොහයයන් තමන්ද එවැනි 

ව්ාපාරයක් ප්ටන්යගන තියේ. යම්ප වනවි්ට යම්ප පුේගලයා හතළිස් 

තුන් වියැති යදදරු පියයකි.

කුඩාකල සි්ටම ය්ෝතිෂ්ය තදින්ම විශවාෙ කළ යම්ප 

ව්ාපාරිකයා තම ව්ාපාරය ප්ටන්යගන ඇතයතද ය්ෝතීර්යව්දි 

නියමයන්්ට අනුවය. එයස්ම තමන් දැන්ට අතිශය ොර්්ක යුග 

දිවියක් ගත කරන �වත ඊ්ට යහ්තුව ෙහකාරිය යතෝරාගැනීයම්පදී 

යපායරාන්දම්ප ගැලපීම්ට වියශ්ෂ අවධානයක් යයාමුකිරීම �වත 

ඔහු මිතුරන් හා කියා තියේ. 

ඉකුත යකාවිඩ් වෙංගත ෙමය තුළ අප රයට යෙසු ය�ායහෝ 

ව්ාපාර යමන් ඔහුයේ යලෝහ භාේඩ ව්ාපාරයද ෙැලකිය 

යුතු පසු�ෑමක්ට ලක්විය. නමුත ්රායයෝගික ෙහ ය්ාර්්වාදී 

යහ්තූන් පයෙක ත�ා තම ජන්ම පත්රය ය්ෝතීර්යව්දියයකු්ට 

ල�ාදුන් පසු ඔහු පවො තිබුයේ ව්ාපාරිකයායේ ජන්ම පත්රය්ට 

අනුව යම්ප කාලයේ ආදායම්ප පක්්ෂය්ට වඩා වියදම්ප පක්්ෂය 

ඉහළ යායම්ප අවදානමක් පවතින �වයි. ඒ අනුව එම ව්ාපාරය 

ෙඳහා ඉතා යහපත ග්රහ්චාරයක් ෙහිත යස්වකයයකුයේ ෙහාය 

ල�ාගැනීයමන් ව්ාපාරය යකයරහි එල්ලවී ඇති අහිතකර 

�ලපැම්ප වළකාගත හැකි �වද ය්ෝතීර්යව්දියා කියා තියේ.

නමුදු ඊළඟ ්රශනය වී තිබුයේ එ�ඳු ්ර�ල ග්රහ පිහිටීමක් 

ෙහිත යස්වකයයකු යොයාගන්යන් යකයස්ද යන්නය. යම්ප අතර 

එක්තරා දිනයක එම ය්ෝතීර්යව්දියායගන් ඉහත ව්ාපාරිකයා්ට 

දුරකතන ඇමතුමක් ලැබිණි. ඉන් පැවසුයේ ව්ාපාරික ක්ටයුතු 

ෙම්ප�න්ධ රැකියාවක් ෙඳහා වන විශිෂ්ටතම ග්රහ පිහිටීමක් 

ෙහිත තරුණයයකු සිය ජන්ම පත්රය පරීක්්ෂා කරගැනීම පිණිෙ 

යම්ප වනවි්ට තමන් හමුව්ට පැමිණ සිටින �වයි. එවැන්නකු එම 

ව්ාපාරය්ට ෙම්ප�න්ධ කරයගන ඔහු්ට එහි යම්ප වගකීමක් පවරන 

ලදයහාත ඒ ව්ාපාරය දියනන් දින දියුණුයවන් දියුණුව්ට පතවන 

�වද ය්ෝතීර්යව්දියායේ මතය විය. ඔහුයේ ඒ කතායවන් 

වෙඟය්ට පත ව්ාපාරිකයා ඒ යමායහායතම එම තරුණයා තමන් 

හමුව්ට කැඳවා ඊ්ට පසුදිනම  යස්වය්ට පැමියණන යමන් ඉල්ලා 

සිටියේය.

යයේතීර්යව්දියා කී අන්දම්ට එම තරුණයායේ පැමිණීමත 

ෙමඟ තම ව්ාපාරය්ට නව කලඑළියක් ලැබුණු �වක් එම 

ව්ාපාරිකයා්ට හැඟුණි. එනිොම තම ව්ාපාරික ආයතනයේ 

ක්ටයුතුවලින් ෙැලකිය යුතු ්රමාණයක් එම තරුණයා්ට භාරදීම්ට 

ව්ාපාරිකයා ක්රියා කයේය. ඒ මතින් ලත මානසික අස්වැසුම 

හමුයව් එම ව්ාපාරිකයා යවනයම්ප ක්ටයුතු ෙඳහා යයාදන 

කාලයද යකයමන් වැඩිකයේ එම තරුණයා යකයරහි තිබූ අපමණ 

විශවාෙය නිොය.

එයහත ඔහු යස්වය්ට පැමිණ යදවන මාෙයේ ආදායම 

යනාසිතූ යව්ගයකින් පහල �ැෙ ඇති �වක් හැඟුණු මුත 

එම තරුණයා යකයරහි ඇති විශවාෙය නිො ඒ පිළි�ඳව 

විමසීම්ටවත ඔහු්ට යනාසිතුණි. එයහත ඊළඟ මාෙය වනවි්ට 

තම ව්ාපාරයේ ආදායම මුළුමනින්ම බිඳවැය්ටන තතතවයක් 

නිරීක්්ෂණය වූ �ැවින් ඔහු ඒ ෙම්ප�න්ධයයන් තරුණයායගන් 

කරුණු විමො සිටියේය. එයහත අෙන ලද ්රශනවල්ට 

වටින්යගාඩින් පිළිතුරු දුන් තරුණයා පසුව හඬා වැළයපන්න්ට වූ 

අතර එදින යව්ලාෙනින් නික්ම ගිය ඔහු ඊ්ට පසුදින සි්ට යස්වය්ට 

පැමිණියේද නැත. ඉන් අන්දමන්ද වූ ව්ාපාරිකයා නැවත තම 

ව්ාපාරය ෙම්ප�න්ධ ගණන් හිලව් පරීක්්ෂා කිරීයම්පදී ඔහු්ට වැටිහී 

ගියේ ්ර�ල ග්රහ්චාරයක් තිබූ �ව පැවසුණු ඒ තරුණයා තම 

‘මුදල් ලාච්චුවම’ හිස්යකා්ට යගාස් ඇති ආකාරයයි. ව්ාපාරිකයා 

ගණන් �ැලූ අකාරය්ට එම මුදල රුපියල් මිලියනයක්ට ආෙන්න 

විය.

යමම මහාපරිමාණ යහාරකම, මංයකාල්ලය ෙම්ප�න්ධයයන් 

තවදුර්ටත නිහඬව සිටිය යුතු නැතැයි බිරිඳ ද තරයේම පවො 

සිටි �ැවින් ව්ාපාරිකයා තම ්රයේශයේ යපාලිස් ස්්ානය්ට ගියේ 

පැමිණිල්ලක් කිරීම්ටය. එයහත ඔහු යපාලිසියේ නිලධාරීන්යේද 

දැඩි යදෝ්ෂ දර්ශනය්ට ලක්වුයේ තම ව්ාපාරික ආයතනයේ 

යස්වය්ට �ඳවාගත එම තරුණයා පිළි�ඳව කිසිඳු යතාරතුරක් 

අනාවරණය කිරීම්ට ව්ාපාරිකයා අෙමත වූ �ැවිනි.

“තමන රනට්ම ඉන� නහොරුන්ට සේලි ලොචචු භොරදීලො උන 
ඒවො නහොරකම කළොම දුවනග� එ�වො අපි ලවො නහොරු අේලවො 
ගන�. ඒනකන නවනනන නම පළොතවල නහොරකම වැඩියි කිය� 
එක වොර්තොගත නව� එක විතරයි. ඒත තමනනේ නගොංකම හිනදා 
නහොරකම වැඩිවුණොය කියලො අපි්ට නමවනේ ලියන� ්බැහැනන.” 
එම ෙම්පපූර්ණ කතාව අො දැනගත යපාලිස් ස්්ානාධිපතිවරයා 

ව්ාපාරිකයා හමුයව් එයස් යගෝරනාඩු කයේය. එයහත තමන් එම 

තරුණයා රැකියාව්ට ගැනීයම්පදී ඔහුයේ ග්රහ පිහිටීම මිෙ අඩුම 

තරමින් ඔහුයේ හැඳුනුම්පපතවත යනා�ැලූ �ව යපාලිසිය හමුයව් 

කීම්ට ව්ාපාරිකයා බිය විය. ඒ එමගින් යපාලිසිය යවතින් තමන් 

යවත නැයගන යදෝස්මුරය යදගුණ යතගුණ විය හැකි �ැවිනි.

යකයස් යහෝ තමන් යම්ප උගුයලහි හසුවූයේ තම ජන්ම 

පත්රය පරීක්්ෂා කළ ය්ෝතීර්යව්දියා නිො �ව ව්ටහාගත 

එම ව්ාපාරිකයා යකළින්ම ඒ ය්ෝතීර්යව්දියා යොයායගාස් 

තමන් ෙතු රුපියල් මිලියනයක්ට ආෙන්න මුදලක් අහිමිවීම 

ෙහ යපාලිසියේ යගෝරනාඩු අො සිටීම්ට සිදුවීම පිළි�ඳ සිත 

තුළ කැකෑරුණු සියලු දුක්යව්දනා ඔහු මතින් පි්ටකර ගැනීම්ට 

ෙැරසුණි.

“මම ඔය කිය� හොෙයොනේ නේනෙනර් ්බලලො කිේනේ මිනිහ්ට 
ව්ොපොරවල්ට සමනධ රැකියොවලින වැඩි ලොභ ලැබීනම හැකියොවේ 
තිනය�වො කියලනන. ඉතින මහතතයො කිය� විදිය්ට ඔය හොෙයො 
ඔය කියපු පුංචි කොනලක්ට රුපියේ ලේෂ ෙහයක්ට කිට්ටු මුෙලේ 
අරනග� පැන�ො �ම මම කියපු නද ඇතතනන මහතතනයෝ.” 
ය්ෝතීර්යව්දියා කීය.

“අනික මම මහතතය්ට කිේවෙ නේනෙනර් නමො�වො තිබුණත 
ඔය මිනිහො ගැ� කිසම නෙයේ නහොයනනන ්බලනනන �ැතුව 
මිනිහ්ට සේලි ලොචචුව භොරනෙන� කියලො? එනහමත �ෑන�. ඉතින 
මහතතයො කරපු ඔය නමෝ්ඩකමවල්ට මම නමො�වෙ කරනනන 
කියන�.” ය්ෝතිර්යව්දියායේ එම ්රකාශයයත ෙමඟ එම 

ව්ාපාරිකයා හිස් අතින් ආපසු හැරුණි.

මාධ්යවේදී

තිලේ නස්�ොසංහ

ශේන්්දශේ බලලඩා 
කශේ වැ්ට 
ශ�ෝලශෙේ අරන්!

5
වසරකිරණඔන්න යාළුවනන 

කිරණ 

මුළු පත්තරයම 

ප්රශ්න පත්තරයක් 

නවලා

සිංහල  

ගණි්තය  පරිසරය 

ඉිං�ස  නෙමළ 

ප්රශ්න නගාඩයි

2022  න�ොවැම්බර් 

1 කොණ්ඩය  

�වවැනි කලොපය   

ශිෂ්යතව 

මොසික 
පුවතපත  

තෑගි ලැන්බ� 

ප්රනේලිකොවක්

ක�ට
 ඇනෙ� 

ගීතයක්

මිල රු. 

120/-

...2 පිටුව ්බලන�

සමමන්රණ 

මාලාවට 

නියමි්ත ප්රශ්නප්ර 

 
         

         
      ස

මග 

න්නාමිනේකිර
ණ5

වසර

 නම පාර

නපරහුරු ප්රශ්න 

පත්තර 

ෙයක්ම

  පාඩම් සඳහා මාර්ගෝප්ේශ   නිර්ේශිත පිංතූර ්පාත්දරුවන්ගේ නිපුණතා වර්ධනය ්පනවයි

අපේ පුංචි නුංගිලා මල්ලිලාට දැන් පෙර ොසපල් ෙටන් ශිෂ්යත්වය දක්වාම 
හරිම පිළිප්වළට ඉපෙන ෙන්න මාසික අධ්ාෙනික ප්වතෙත 6 කම

අතපොත තබන  

පෙරොසල්

නුංගිලා මල්ලිලාට

ඔන්න යාළුවනන 
ශිෂ්යතව විභාගය නවනුනවන

                        මුළු පත්තරයම 
ප්රශ්න පත්තරයක් 

නවලා

සිංහල  
ගණි්තය  පරිසරය 

ඉිං�ස  නෙමළ 
ප්රශ්න නගාඩයි

 නේ පාර
නපරහුරු ප්රශ්න 

පත්තර 

හයකම

ලියාෙදුංචි පෙරොසල් සඳහා  විපේෂ ්වටටම්
ද ි්වයින පරා  ප්වතෙත

 නිපයෝජිතයින්පෙන්
  හා පොතහල්්වලින්

  මිලදී ෙත හැක
වි්ේෂ ඇණවුම් සඳහා 

විමසනන 076 2568348

කිරණ5
වසර අකුරු  කරන්නට අලුතින්ම ොසලට පිය නැගූ පුංචි  නුංගිලා මල්ලිලාට

3කිරණ
වසර2022 න�ොවැම්බර්   1කොණ්ඩය�වවැනිකලොපය 

ශිෂ්යතවමොසිකපුවතපත  

QRනකෝඩ්එක
සකකෑන්කරනමජ�කවියඅහන්� 

මිලරු.120/-

ලසස�පින්තූරනකොළයක්

ශිෂ්යතවයට
පුරුදුනවන්�
ප්රශ�පතතරනෙකක්

ෙැන්අහන්�කවියක්

පෝඩමක්රියොකොරකම
රැසක්          

තකෑගිනෙන��ප්රනේලිකො

නෙොනුන්:අහසටඉණිමං්බඳි�නෙොන�ක්ඇත.

ඉණිවැට:ඒලකුනණනෙොන්අපදුටුනේ�ැත.

නෙොනුන්:්බණඩියරොලනෙනෙොන්්බො�ක්ඇත.

ඉණිවැට:ඒලකුනණනෙොන්අපදුටුනේ�ැත.

නෙොනුන්:ඇඹරුමෙලයටනෙොන්්බො�ක්ඇත.

ඉණිවැට:ඒලකුනණනෙොන්අපදුටුනේ�ැත

නෙොනුන්:කරටඋඩින්පැ�ලයිඅෙයන්නන්

ඉණිවැට:ආවටනමොකෙකෑයන්�න�ොනෙන්නන්.

ඉණිවැටනපරළීම

ශිෂ්යත්වය
 පලපහසිපයන් ජයෙන්න 

...2 පටුව බලනන

සේමන්රණ 
මාලාවට 
නියමි්ත ප්රශ්නප්ර 
 
                        සමග 
න්නාමිනේ
කිරණ5

වසර

2022  න�ොවැම්බර්  1 කොණ්ඩය �වවැනිි කලොපය   

QR  නකෝඩ් එක 
සකකෑන් කරනම කවිය අහන්�   

ශිෂ්යතව මොසික පුවතපත  

මිල රු. 120/-

4කිරණ
වසර

සැලළිහිණි නකොවුල් හඬ රැවනදෙන්�ො

මහ උය�ක සිරි ඉතිනර්

මුව රැළ අතනර් වග වලසුන්නගේ

රඟ ම්ඩලකි නම උයනන්

නීල නකොන්බෝ රෑ� ගිරො

පිල් විදෙහො රඟ�ො නමො�රො

කට ඇදෙ කිරලො සහ වලිකුකුළො

නහොට දිග පිළිහුඩුවො

අප දෙැකලො - බියවැදිලො

තරනගට හඬ �ැගුවො

නකොළ දිවියො රළු නකොටියො

කපටි රජො �ම ලදෙ හිවලො

විසකුරු නපොළඟො මිනික� කිඹුලො

නපොතුහැර ක්බර නගොයො

රට පිඹුරො - ළඟම �යො

දෙරණ ගසො සිටියො

නම දෙැන් අහන්� ළමො ගීතයක්

ශිෂ්යතවයට
නපරහුරු ප්රශ� පතතර සිිංහල ගණිතය 

පරිසරය  ඉිංග්රිසි 
නදෙමළ පෝඩම පින්තූර පිටුපුිංචි අනේ චිත්ර - රච�ො

මුල් ගායනය - සී.ටී. ප්රනාන්දු / ලතා වල්්පාළ

සංගීතය - සී.ටී. ප්රනාන්දු

පද රචනා -  ආනන්ද සරත් විමලවීර

තකෑගි නගන��  ප්රනේලිකො

අලුත්මකලාපයන් දැන්  වෙවෙඳවපාවේ
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යගෝ

ලයින් දක්්ෂයින් කිරීම ෙඳහා 

ගුරුවරු විවිධ උපක්රම භාවිත කරති. 

අලුත අලුත ෙංකල්ප ්රායයෝගිකව 

යයාදාගැනීම්ට යවයහයෙන එවැනි ගුරුවරුන් ඕනෑතරම්පය. 

එයහත යගෝලයා ඔප දැමීම්ට ගුරුවරයා්ට මතවතුර උදව් 

වන්යන්ද යන්න ගැ්ටලුකාරීය. නමුත, එවැන්යනෝද යවති. 

වරක් මහා්චාර්ය අයශෝක දංයගාල්ල්ට හ�රණ සි්ට 

දුරකතන ඇමතුමක් ලැබිණ. එවි්ට ෙවෙ පහ්ට ආෙන්නය. 

යහ්තුව අලි කුලේපුවකි. එවැනි ඇමතුම්ප මහා්චාර්ය 

දංයගාල්ල්ට අරුමයක් යනායව්. අලියා ඇතයගාව්වායගන් 

මිදී හ�රණ වැව් �ැම්පයම්ප එහා යමහා දුවන �ව අලි හිමිකරු 

දැනුම්ප දුන්යන්ය. එනිො වහාම ක්රියාතමක විය යුතුය. 

අයනක අලියායේ යපර හැසිරීමද යහපත නැත. එ�ැවින් 

සිහි නැති යනාකළයහාත වැඩ වැරදීම්ට ඉඩ තියේ. 

යම්ප අලි ජරමර අස්යස් එක ගයලන් කුරුල්ලන් 

යදයදයනකු දඩයම්ප කිරීම්ට මහා්චාර්ය දංයගාල්ල්ට අවැසි 

විය. නවක පශු වවද් කථිකා්චාර්යවරිය පුහුණු කිරීම්ට 

යමය කදිම අවස්්ාවකි. ඒ අනුව අලියා සිහි නැති කිරීම්ටත 

ඈ පුහුණු කිරීම්ටත මහා්චාර්යවරයා තීරණය කයේය. ඒ 

අනුව අවශ්ය ඖ්ෂධ ෙහ තුවක්කු සූදානම්ප කරගන්නා යලෙ 

යහයතම නවක කථිකා්චාර්යවරිය්ට දැනුම්ප දුන්යන්ය. අලියා 

සිහි නැති කිරීම්ට ඈ බියවනු ඇතැයි ඔහු්ට ෙැකයක් විය. 

එනිොම මහා්චාර්ය දංයගාල්ල ඇය්ට හැයඟව්යව් තමා 

විශවවිද්ාලයේ ෙමාජශාලායවන් ෙවෙ 3්ට පමණ මධ්ොර 

පානය කළ �වයි. එයහත ඒ යවලාව්ට ෙමාජශාලාව විවෘත 

යනාවන �ව කථිකා්චාර්යවරිය දැන යනාසිටියාය. 

අවශ්ය කළමනා ෙකස් කරගැනීයමන් පසු වාහනය්ට 

නැගුණු පශු වවද් කථිකා්චාර්යවරිය පීඨ ෙමාජශාලාව 

යවත පැමිණියාය. ඒ සිය ගුරුවරයා ගමන්ට ෙම්ප�න්ධ 

කරගැනීම්ටයි. ගුරුවරයා්ට උතුර දකුණ මාරු වී ඇති 

යෙයකි. කල්පනාව යවනස් වී ඇති �වක් යපයන්. එයහත 

ඈ යනාදැන සිටි කරුණ වූයේ එය රංගනයක් �වයි. 

මහා්චාර්යවරයායේ යවරිමත රැඟුම ෙමඟ අදාළ ස්්ානය්ට 

යන වි්ට රෑ ය�ෝ යවමින් පැවතිණ. කළුවර වැටීම්ට යපර 

අලියා සිහි නැති කළ යුතුය. එ�ැවින් යුහුසුළුව ක්රියාතමක 

විය යුතු යව්. නවක කථිකා්චාර්යවරිය ඔසු යයාදා තුවක්කුව 

පිළියයල කළාය. අනතුරුව එය ගුරුතුමා්ට ල�ාදුන්යන් නිසි 

ඉලක්කය ගැනීම්ටයි. එයහත �මන මතින් සිටින්නකු නිසි 

එල්ලය ගන්යන් යකයස්ද?

“මට බෑ. මට හිවස් රවදකුත් තිවෙනො.”

කාලය යව්ගයයන් ගතයව්. ගුරුවරයායේ යදඩවිලි 

අතයර් සියතින් අලියා සිහි නැති කරනවා හැර  විකල්පයක් 

යනාමැති �ව නවක කථිකා්චාර්යවරිය්ට යපනී ගියාය. එය 

ඈ ඉතා ොර්්කව සිදුකළාය. ඇතයගාව්වන් ලවා අලියා 

�ැඳ දැමීම්ටද ඇය්ට හැකි විය. අනතුරුව ගුරු-යගෝල 

යදපළ යේරායදණිය �ලා පි්ටත වූහ. පසු අවස්්ාවකදී 

එම ස්්ානයේදීම එම අලියා නැවත කුලේපු විය. එහිදීද 

ගුරුවරයායේ උපයදස් මත අලියා සිහි නැති කර අල්ලා 

දීම්ට ඈ ෙමත වූවාය. අලි ඇල්ලීම නවකයින්්ට ඉගැන්වීම්ට 

මහා්චාර්ය අයශෝක දංයගාල්ල යයාදාගත මත උපක්රමය 

ොර්්ක වූයේ එයලසිනි. 

රෂනිකො ලිය�නේ

නතොරතුරු
මහෝචොර්ය අනශෝක ෙංනගොේල  
(නප්රොනෙණිය විේවවිද්ොලය)

w,s
l;d

නගෝලයො ලවො 
අලි අේලන� 

ගුරො න්බොරුව්ට 
නවරි නවලො

දැන්වීමයි
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�ොකි 
ගෑනුන්ට
විනස් 
හැදු�ම 
�රකෙ

මානසිකතවයයන් මියදන්න. වැඩිහිටි උදවිය න්ටන්න යහාඳ නැහැ, සිංදු 

කියන්න යහාඳ නැහැ වයේ එකකුත අයේ ෙමායජ තියයනවයන්. වැඩිමල් 

උදවිය කරාපු ටික්ය්ටාක්වල්ට එයහම ෙෑයහන පිරිෙක් හිනායවනවා මම 

දැකලා තියයනවා. කවුරු යමානවා කිව්වත වයේට ගියාම තමන්යේ 

වියනෝදාංශ අතාරින්න ඕයන් නැහැ. වියනෝද ්චාරිකා යන්න. නිතරම ෙතුටින් 

ඉන්න. එතයකා්ට මානසික සුවය ෙම�රව පවතවගන්න යල්සියි.

ඊළඟ යේ ව්ායාම. 40න් පස්යස් ව්ායාම කරනවා නම්ප ඇඟත හැඩයි, 

යලඩත අඩුයි. හැ�ැයි අවායර්ට යපාල් වැය්ටනවා වයේ යනයම්ප. නිසි 

උපයේශකයයක් ය්ටයත  අවම ෙතියක්ට තුන්පාරක්වත ව්ායාම කරන්න. 

එයහම නැතතම්ප යගදරදි දිනපතාම ෙරල ව්ායාම කරන්න, ඇවිදින්න, 

�යිසිකල් පැදීම, පිහිනීම වයේ යේ කරන්න.

සීනි කන තරම්ට නාකියවන යව්යේ වැඩියවනවා. ඉතින් 40න් පස්යස් සීනි 

වයේම යතල් ෙහ අධික ලුණු ෙහිත ආහාරත  60%කින් පාලනය කරන්න 

ඕයන්. පිෂඨය වැඩි ආහාර යවනුව්ට ය්රෝටීන වැඩි කෑම කන්න. රතු පා්ට �ත, 

යේශිය ෙහල්වල්ට මාරුයවන්න.

දිනපතාම ෙලාදයක් නැතතම්ප මැල්ලුමක් කන්නම ඕයන්. යකයෙල්, ඇපල්, 

වැලි අයනෝදා, යපාඩි මාළු, බිතතර සුදුමද, මුංඇ්ට, කව්පි, සුදුලූනු, නිවිති, 

�තල, කැරට, ඕටස් වයේ කෑම වැඩියයන් කන්න.

වයස්ගත යවේදි ආහාරවල යපෝෂ්ය ෙංඝ්ටක ශරීරය්ට උරාගන්නවා ටිකක් 

යහාරයි. ඒ නිො වවද් නිර්යේශ මත වි්ටමින් B12, වි්ටමින් D, ඔයමගා 3, 

ය�ෝලික්, මැේනීසියම්ප වයේ ශරීරය්ට අත්යවශ්ය ෙංඝ්ටක වර්ග ල�ාගන්න. 

මාසිකව ඇස් ෙහ දත පරීක්්ෂා කරගන්න.

ඔය ටික කරනවා නම්ප වයෙ කියන්යන් අංකයක් විතරයි කියලා මැයරනකල් 

ෆිට එයක් ඉන්න පුළුවන්.

ඉතින් කවුරු යවන්නද කැමති?

දත නැති ක්ට යපන්නලා හිනායවන, හම රැළිවැටුණු ආච්චිද? නැතතම්ප 

වයෙ හිතාගන්න �ැරි ලස්ෙන ෆිට අර්නස්ටින් ආච්චිද?

නසේවනදි 
නහට්ටිආරචචි

ඇ

ස් යදක වහයගන අවුරුදු 

අසූවක විතර ආච්චි අම්පමා 

යකයනක්ව හිතින් මවාගන්න.

යමානවද යේන්යන්? යකාන්ද නමායගන 

හැරමිටි ගහයගන ඉබිගමනින් එන, දත 

නැති ක්ට යපන්නලා හිනායවන, හම 

රැළිවැටිච්චි ආතතම්පමා යකයනක් යන්ද?  

හැ�ැයි යම්ප කියන ආච්චි අම්පමා එයහම 

නැහැ.

අර්නස්ටින් යශපර්ඩ්. යලෝයක් 

වයස්ගතම කාය වර්ධන ශිල්පිණිය. 

වයෙ 86යි. 86ක් වුණා්ට යමාකද අවුරුදු 

45ක්ට වඩා වයෙ යේන්යන් නැති නිො 

අර්නස්ටින්්ට ක්ටක් ඇරලා ආච්චි අම්පමා 

කියන්න �ැහැ. කඳ �ඩ ආරලා හම 

රැළිවැටිලා නෑ. ළඟදි රාතතල් 150ක් 

උස්ෙලා වාර්තාවකුත තිේ�ා.

“ය�ාඩිබිල්ඩින් කරන යකයනක්්ට ඉතින් 

යකායහාම ඉන්න �ැරිද?” යකයනක්්ට 

හියතන්න පුළුවන්. අර්නස්ටින් කියන්යන් 

කෘත්රිම රූපලාවණ්ය ෙැතකම්පවල්ට 

ලක්වුණු යකයනක් යනයමයි. හිතුයවාත 

අවුරුදු 86ක යකයනක්්ට වුණත ළා�ාල 

යපනුමක් පවතවගන්න පුළුවන් කියන 

එක්ට ඇය යහාඳ උදාහරණයක්. එයා්ට 

පුළුවන්නම්ප අපි්ට �ැරි යමාකද කියන එක 

ගැනයි දැන් ටිකක් හිතලා �ලන්න ඕයන්.

අයපායි දැන් ඉතින් ජීවියත ඉවරයි! යන 

තැනක්ට වැඩක් කරගන්න ඕන කියලයි 

හතළිහ පැන්න ගමන් අයේ රයට යගාඩක් 

උදවිය හිතන්යන්. වියශ්ෂයයන් �වලතුන්. 

ඊ්ට පස්යස් ඉතින් ලස්ෙන, විලාසිතා, 

යෙෞඛ්ය, පිරිසුදුකම තුටටුව්ට 

දාලා යන තැන්වල්ට යේවල් 

රැස් කරගන්න මහන්සි 

යවනවා. යන තැන්වල්ටත 

යේවල් රැස් කරගන්න. 

හැ�ැයි ඊ්ට කලින් 

ඉන්න තැන යහාඳ්ට 

ඉන්න එක ගැනත 

ටිකක් හිතන්න කියන 

එකයි අපි කියන්යන්.

යුයරෝපීය ර්ටවල යම්ප 

තතතවය ෙම්පපූර්ණයයන් 

යවනස්. ඒ අය ජීවියත 

ප්ටන්ගන්යන්ම ඔය කායලදි. “Life 

begins after forty (ජීවියත ප්ටන්ගන්යන් 

40න් පස්යස්)” සුේදා කියන්යන් එයහමයි. 

40-50 මනුස්ෙයයක්යේ ජීවියත ස්වර්ණමය 

කාලය විදිය්ටයි ඔවුන් හඳුන්වන්යන්.

හතළියහන් පස්යස් ජීවියත ඉවරයි 

කියලා හිතන නිොමයදෝ ලංකාව ඇතුළු 

ආසියානු ර්ටවල මිනිස්සු වයේට කලින් 

වයස්ගත යවනවා කියලා මෑතකදි කරපු 

ෙමීක්්ෂණයකින් යහළියවලා තියයනවා. 

හතළියහන් පස්යස් ලස්ෙන්ට ඉන්යන් 

යකායහාමද කියලා කතා කරන්න හිතුයව 

ඒකයි.

අයේ ෙම හැදිලා තියයන්යන් 

යකාලජන්වලින්. ෙම ඉලාස්ටික් වයේ 

ඇයදන්යන්, ලස්ෙන්ට තද්ට තියයන්යන් 

ඔව්වා නිො. අවුරුදු 30 පැන්නම 

යකාලජන් ය්රෝටීනය ස්වභාවිකවම ටියකන් 

ටික විනාශ යවලා යනවා. ඒතයකා්ට තමයි 

අයේ ෙම රැළි වැය්ටන්යන්.

අවුරුදු විසි ගණන්වල ඒ කියන්යන් 

ෙම්ට ෙතකාර අත්යවශ්යම යනායවන 

කායලදි රයටම නැති යේවල් උලාපු 

උදවිය 30-40 ගණන් පන්නපු හැටියේ 

ෙම්ට ෙතකාර කරන එක නතර කරනවා. 

හැ�ැයි ඕක තමයි ෙම්ට ෙතකාර 

කරන්නම ඕන කායල්.

ටිකක් වයස්ගත යකයනක් මූණ්ට 

කහ, යකෝමාරිකා ටිකක් ගෑයවාත “නාකි 

ගෑනුන්්ට පුදුම විෙයක්, වයේට යේදි එක 

එක පිස්සු එනවා, තාමත යකල්ල 

යවන්න යනවා” රයට නැති කතා 

යකෝටියයි. අයේ රයට වැඩිහිටි 

උදවිය ලස්ෙන ගැන යනාහිතන්න 

ඕකත යහ්තුවක්. හැ�ැයි ඔය 

කතාවල්ට ඇහුම්පකන් යදනවා නම්ප 

ඉක්මන්ට වයේට යන එක යකායහාමත 

වළක්වන්න �ැහැ.

ඒ නිො ෙතිය්ට වතාවක්වත ෙම්ට 

රූපලාවණ්ය ෙතකාරයක් කරන්න. ස්වභාවික 

ෙතකාර තමයි වයස්ගත ෙම්ට වැඩිය යහාඳ.

ලස්ෙන්ට ඉන්න වයෙ අදාළ නැහැ වයේ තමයි 

විලාසිතා කරන්නත වයෙ අදාළ නැහැ. ඒ ඒ වයේට 

ගැලයපන විදිය්ට ලස්ෙන්ට විලාසිතා කරන්න 

පුළුවන්. හැ�ැයි වයස්ගත යවනයකා්ට සිරුර 

ටිකක් උෂණ යවනවා. ඒ නිො කෘත්රිම යරදි 

යවනුව්ට කපු යරදි භාවිතා කරන්න. යදපය්ට 

සුවපහසු පාවහන් පළඳින්න. වයස්ගත 

යවනයකා්ට අස්ථි දුර්වල යවන නිො 

යපරයළන සුළු, උස් අඩි පළදින එක ටිකක් 

අවදානම්ප.

වයේට යන්නත කලින් අපිව වයස්ගත 

කරන්න හිරුඑළිය්ට පුළුවන්. ඒ නිො තද 

හිරුඑළිය්ට යන්නම එපා. යනවා නම්ප SPF 30්ට 

වැඩි හිරු ආයල්පනයක් පාවිච්චි කරන්න.

40න් පස්යස් ඕනව්ට වඩා ෙම ස්ක්රේ කරන්න 

යහාඳ නැහැ. ෙති තුනක්ට වතාවක් ස්ක්රේ කළාම 

ඇති. ඒ වයේම ෙැර ෙ�න් ගාලා මූණ යෙෝදන්න එපා. 

ඒවා ඉක්මනින්ම ෙයම්ප වෙලවල්ට හානි කරනවා. අනික 

්රමිතිගත යස්දුම්පකාරකයක් වුණත දවේට යදපාරක්ට වඩා 

පාවිච්චි කරන්න එපා.

ෙම වියලුණාම ඉක්මනින්ම ෙම වියපත යවනවා. ඒ 

නිො දිනපතාම ෙම්ට යමායිස්්චරයිසින් ක්රීම්ප එකක් ගාන්න. 

්රමාණවත තරම්ට වතුර ය�ාන්න. නින්යදදි ස්ාවය යවන 

යමලය්ටානින් යහෝර්යමෝනය වයස්ගතවීම පාලනය කරන්න 

අපි්ට උදව් යවනවා. ඒ නිො දවේට පැය අ්ටක සුව නින්දක් 

ල�ාගන්න.

වැදගතම යේ මානසික සුවතාවය පවතවගන්න එක. 

ඒක්ට මුලින්ම හතළියහන් පස්යස් යස්රම ඉවරයි කියන 

“Life 
begins 

after Forty (ජීවිනත 
ප්ටනගනනන 40න පස්නස්)” 

සුදදා කියනනන එනහමයි. 
40-50 මනුස්සනයේනේ ජීවිනත 

ස්වර්ණමය කොලය විදිය්ටයි 
ඔවුන හඳුනවනනන

40න 
පස්නස් නස්රම 
ඉවරයි කිය� 

මො�සකතවනයන 
මුලිනම 
මිනෙන�
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   ksYaÑ; yevhla fkd.kakd mia f.dvlg yevhla 
,nd Èh yels úYañ; oE;la wE i;=h' fyd¢ka moï 
lr .;a ueá msv ilfmdarefjys ;nd lrljk 
fõ.hg hqyqiq¨ jk frdaysŒf.a oE;a ;j;a ;;amr 
lsysmhlska ueá mykla" lsß yÜáhla fyda 
.=ref,a;a;=jl yevh ilfmdarej u; ujkafka wm 
oEia úYauhg m;a lrñks'
lvqfj, f,da f,j,a mdf¾ kj.uqj" rkd, miqlrk 
ljfrl=g jqj mdr fomi wf<úh ms‚i ;nd we;s 
úis;=re ueá nÿka hdfhka fk;a bj;g weo .ekSu 
f,fyis myiq lreKla fkdfõ'tu úis;=re ueá 
nÿka hdh w;ßka rkd, iQvú, mdr Èf.a uola ÿr 
hk wmg frdaysŒ wkqrd,;df.a ueá jev fmd< 
yuqfõ'

Èk lsysmhlg fmr ;kd wjika l< ueá myka 
f;d.hla fmdarkqfõ oud mq¿iaikakg ,l,Eia;s 
fjk w;r;=r wef.a jHdmdrh ms<sn| f;dr;=re 
úuikakg wms wef.a ld,fhka fudfyd;la Wÿrd 
.;af;uq'
wms ueá l¾udka;h mrïmrdfjka u lrf.k tk 
Woúh' wjqreÿ 32 l muK ld,hla mqrd uu 
lrkafka fï jHdmdrh' j<x" lsß uqÜá" md;a;r" 
ueá myka" wdrlaIl uqÜá fï jf.a ueá wdY%s; 
ksIamdok .Kkdjla wms ksIamdokh lrkjd' ud;a 
tlal fï jefâg uf.a ÿj,d fokak;a yjq,a fj,d 
jev lrkjd' ta jf.au ;j y;r fofkla uf.a 

,. jev lrkjd' 
wms ueá f.akafka fyakamsg weUq,a., lshk m%foaY 
j,ska' fufy b|ka álla ÿrhs' fï ksid wuqøjH 
j,g jf.au m%jykh ioyd;a úYd, úhoula 
orkak wmsg isoaO fjkjd'

frdaysŒ HNB FINANCE Èßh Kh l%uh iuÕ 
iïnkaO jkafka 2014 jif¾ §h' ta jHdmdrh 
i|yd wjYHjk ueá iy wfkl=;a w;HjYH oE 
ñ,§ .ekSu i|ydh' HNB FINANCE iud.fuka 
laIqø uQ,H jHdmdr j,g Kh §u i|yd u 
y÷kajd fokq ,enQ —Èßh Kh˜ l%uh 
frdaysŒg msysg jQ whqre weh wm iuÕ 
mejiqfõ fufiahs" 
jHdmdrhg wjYH  ueá ñ,§ .ekSu 
i|yd ;uhs ux uq,skau HNB FINANCE 
iud.fuka remsh,a úismkaodfya Kh 
uqo, ,nd .;af;a' tu Kh uqo, 
f.j,d bjrfj,d Bg miafia 
remsh,a mkia odfya Kh uqo,;a 
remsh,a ,laI folyudfr Kh 
uqo,;a ,nd.;a;d uu wka;sug 
.;a;= ,laI ;=fka Kh uqo, 
.;af;a ueá wUrk ueIska tlla 
.kak ta 2021 wjqreoao 
wka;sfï§' 
wms yok ksIamdok rKd," 
kj.uqj" fn,a,kaú, 

jf.a m%foaYj, wf,ú lrkjd '
b;d mqxÑ jHdmdrhla úÈyg mgka .;a;= uf.a fï 
jHdmdrh wo fjkfldg iEfyk uÜgulg 
bÈßhg f.akak ug mq¿jka jqfKa HNB 
FINANCE iud.fuka ,eìÉp iyfhda.h ksid 
fudlo fï jHdmdrfhaÈ wmsg iuyr fj,djg 
uq,ska uqo,a ,efnkafk kE' úl=K,d uqo,a f.jk 
fmdfrdkaÿjg nvq fok fj,dj¨;a ;sfhkjd' ta;a 
wms wuqøjH ñ<§ .kak ´fka w;amsg uqo,g'wo 
fjoaÈ jeä jqKq bkaOk ñ, ksid wmsg ta ioyd 
f,dl= uqo,la orkak fjkjd' ta úhoï Ndkavj, 

ñ,g tl;= jqKdu wfma ksYamdok j,g 
;sfhk b,a¨u wvqfjkjd' fï ;;ajh u; 
wms fï jHdmdr mj;ajdf.k hkafka fndfyda 
ÿIalr;d ueohs' ta jf.a fj,djl fï úÈyg 

Kh uqo,la ,nd§,d jHdmdrh fkdjeà 
mj;ajdf.k hkak HNB FINANCE 

fj;ska ,efnk iyhg uu 
ú;rla fkù iQvú, wjg fï 
riaidfjka Ôj;afjk HNB 
FINANCE  iud.fuka Kh 
wrka ueá l¾udka;h 
mj;ajdf.k hk myf<djla 
úiaila ú;r jqKq mjq,aj, 
yefudau ia;+;sjka; fjkjd' 
Kh ,nd.ekSug ú;rla 
fkù HNB FINANCE iud.u 

fkdñ,fha úúO mqyqKq jevigyka mj;ajñka 
uQ,H idlaIr;dj ms<snoj oekqj;alsÍï lrkjd 
jf.au b;=re lsÍï j,g;a wmsj fhduqlrjkjd   
wfma Ôú; tlal iïnkaO yeu ldrKhl§u 
HNB FINANCE fj;ska ,efnk fï iydh wmsg 
uyfurla ;rï'

Tnf.a jHdmdrsl wjYH;djka i|yd wu;kak 
0112024848 wxlhg' ke;fyd;a
HNB FINANCE wmf.a uQ,H fiajdjka ms<sn|j 
Tn leu;s NdIdjlska jeäÿr úia;r oek.ekSug 
www.hnbfinance.lk wmf.a fjí wvúhg 
msúfikak'

igyk  -  uxcq, m%Nd;a fyÜáwdrÉÑ
PdhdrEm - úfkdaoa khkm%sh

ilfmdarej u; úialï ksuejqï ujk
-frdaysŒ,df.a l;dj

“

”

දැන්වීමයි

ලි්බර්ටි පේලිෂර්ස් 
ප්රයිවට් ලිමි්ටඩ්

 

අංක 91, වියජරාම මාවත, 

යකාළඹ 07.

 

දුරක්න

0115 200 900

 

ය�දාහැරීයම්ප අංශය 

0112 127204

 

දැන්වීම්ප අංශය

0112672801 - 0112672603

 

�ැක්ස්

0112 673 451  
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රුවීට ්චන්නෙ මුලින්ම මුණ්ගැහුවන් වකාවහාමද?
 ්චන්නයගයි මයගයි පවුල් යදයක්ම යගාඩක් ළඟ 

හිතවතකමක් තිබුණා. ඒත ්චන්නයි මමයි වැඩියයන්ම  

හිතවත වුයේ අපි යදයගාල්ලන්යගම පවුල්වල 

හිතවයතකුයේ ොදයකදි. අන්තිම්ට ඒ තිබුණ 

හිතවතකම්ප නිො යගවල්වල යන්න එන්න ගතත්ට 

පස්යස් යාළුකම ආදරයක්ට යපරලුණා. පස්යස් අපි 

යදන්නා යගවල් යදයක්ම අයයේ ආශිර්වාදයත එක්ක 

2014දි විවාහ වුණා.

විොහවෙන් පස්වස් වකාවහද පදිංචිෙට ගිවේ? 
 මයේ ගම යදහිවල. ඒ නිො අපි යදන්නා �ැඳලා 

යදහිවල මයේ මහයගදර තමයි පදිංචි වුයේ. දැන්නම්ප 

ඉතින් නිලනිවායෙත තියයනවා. ඒත අපි වැඩිපුරම 

ඉන්යන් යදහිවල යගදර.

ඒ වෙනවකාට ්චන්න වමානෙද කවේ?
 ම්ට ්චන්නව මුලින්ම මුණගැයහනයකා්ටත එයා රජර්ට 

විශවවිද්ාලයේ කථිකා්චාර්වරයයක්. ඒ වයේම 

වවද්වරයයක්.

ඔබත් රැකිොෙක් කරපු වකවනක්ද?
 ඔව්. මම ව්ාපාර කළමනාකරණය පිළි�ඳ 

උපාධිධාරිනියක්. යපෞේගලික ආයතනයක ෙහකාර 

යවළඳ කළමනාකරිනියක් විදිය්ට තමයි රැකියාව 

කයේ. ඒත විවාහයවලා ��ාලා ලැබුණ්ට පස්යස් 

පවුල ෙහ දරුයවෝ යවනුයවන් කැපකිරීමක් කරලා 

රැකියායවන් ඉවත වුණා. ඒ වුණා්ට දැන් මම මයේම 

කියලා ව්ාපාරයක් කරයගන යනවා.

ඔබ ෙැඩිපුරම කැමති ්චන්න �ෙසුමන කිෙන 
මහා්චාරෙෙරොටද? ඇමතිෙරොටද? 
ම්ට ඔය යදයක්ම වියශ්ෂතවයක් යේන්යන් නෑ. යමාකද 

කාලයත එක්ක තනතුරු යවනස් යවලා ඉහළ පහල 

ගියා්ට එයා මයේ මහතතයා. 

ඒත් ලංකාවේ වදශපාලනෙ ්ගැන බහු්රෙක් 
මිනිස්සුන්වේ හිත්ෙල ෙැඩි පැහැදීමක් නෑ. ඒ නි�ා 
්චන්නට වදශපාලනෙට එන්න වනාදී මහා්චාරෙෙරවෙක් 
විදිෙටම රස්�ාෙ කරන් ඉන්න කිෙන්න හිතුවේ නැදද? 
 යකායහතම නෑ. යමාකද ්චන්න කියන්යන් පැහැදිලි 

අරමුණක් ඇතුව ර්ට්ට යස්වයක් කරන්න හිතායගන 

යේශපාලනය්ට ආපු යකයනක්. නමුත මිනිස්සු 

හැයමෝයගම මතය එක වයේ නැති නිො ්චන්න්ටත 

කැමති වයේම අකමැති මිනිස්සු ඇති. ඒ යස්ර්ටම 

වඩා අයේ රයට යහපත යදයක් කරන්න ගියා්ට පස්යස් 

යේශපාලන ්රතිවාදීන්යේ මඩගැහීම්ප වැඩියි. ඉතින් 

ඒ වයේ යේවල් නිො මං යමාක්ටද මයේ මහතතයා 

යහපත යච්තනාවකින් යන ගමනක් කකුයලන් ඇදලා 

වළක්වන්යන්? බිරිඳ විදිය්ට එයායේ ගමන්ට තවත 

හයියක් යවනවා මිෙක් කවදාවත මම එපා කියන්යන 

නෑ.

ඒත් ඔබ ඔෙ විදිෙට ඔහුට සුදුහුණු ්ගාන්වන් 
ස්ොමිපුරු්ෂො නි�ා කිෙලා වකවනකුට කිෙන්න 
පුළුෙන්වන්?
 කා්ටහරි එයහම කියන්න පුළුවන්. යමාකද ලංකායව්  

යේශපාලනය කරනවා කියන්යන් පරම්පපරා හතක්ට 

හම්ප� කරගන්න අවුරුදු පහක්ට හම්පය�න ලයිෙන් 

එකක් වයගයි දැන් ජනතාව දකින්යන්. ඒත ඉතින් 

එයහමයි කියලා හැයමෝම එකම ය�ෝටටුව්ට දාන එක 

වැරදියන්. 

වදශපාලන තීන්දු තීරණ ්ගනිදදි ඔහු ඔබත් එක්කත් 
ක්ාබහ කරනෙද?
 අයන් නෑ. යේශපාලනය ගැන ම්ට යලාකු දැනුමකුත නෑ. 

ඒ වයේම ඒ යේවල් ම්ට අදාළත නෑ.

පහුගිෙ වකාවරෝනා කාවල් මිනිස්සුන්ට වබවහත් ්ගන්න 
තිබුණු �ල්ලිෙලින් ්චන්න ඔබට වරන්ජ් වරෝෙර එකක් 
අරන් දුන්නා කිෙන්වන් ඇත්්ද? 
ඔය කතාව පාර්ලියම්පන්තුයව් කතා කරනයකා්ට මම 

හිටියේ දරුවායේ ඉස්යකෝයල්ට ගිහිල්ලා. එතයකා්ටම 

මයේ යාළුයවක් ම්ට යකෝල් කරලා කිව්වා රුවී අන්න 

්චන� කියනනන ක්රිකට් පිස්නසේ. 
හැ්බැයි එයෝට උයන� �ම ්බෑ. 

හදිසයක්ට හරි කුස්සය්ට ගිනයොත 
මුළු කුස්සයම කණපි්ට හරව�වො.

දියවන�ොනේ නවනස� ඇතතනනේ අධ්ොප� 
සුදුසුකම පිරිේසන�්ට ගිනයොත ්බොනග්ට ්බොගයකනේ 
පැටිකිරිය ඒ හැටි නහොඳ �ැත. නදශපොල� 
කරලිනේ විනේ්ච� සහ ම්ඩගැසීම නකනස්නවතත 
නම කිය� පුදගලයෝට�ම එනහේ ප්රශ�යේ �ැත. 
මහෝචොර්යවරනයේ නලස රජරටින පොර්ලිනමනතුව්ට 
පැමිණි ඔහු නව� කවුරුත න�ොව හි්ටපු නසෞඛ්ය 
රොජ්ය අමොත්ය මහෝචොර්ය ්චන� ජයසුම� ය. 
�මුත නම කතෝබහ �ම ඔහු සමඟ න�ොව ඔහුනේ 
ආෙරණීය බිරිෙ රුවී ජයසුම� සමඟිනි. 

පොර්ලිනමනතුනේ 
නකොච්චර 

ම්ඩ ගැහුවත
අපි�ම තොමත 
ජීවතනවනනන 

මහනගෙර

ය�යහත ෙල්ලි යටිමඩි ගහලා ඔයා්ට යර්න්ජ යරෝවර් 

එකක් අරන් දුන්නා කියලා ්චන්න්ට පාර්ලියම්පන්තුයව් 

යහාඳ්ටම �නිනවා කියලා. ඒ විතරක් යනයවයි ්චන්න 

ම්ට යකෝටි ගාණක යගයක් අරන් දුන්නා කියලාත 

අපි්ට මඩ ගැහුවා. හැ�ැයි ඉතින් ්චන්න ඔය කියන 

විදියේ යගවල්, යර්න්ජ යරෝවර් ම්ට අරන් දීලා නෑ. මං 

අර කලින් කිව්වා වයේ අද්ටත අපි යදන්නා ඉන්යන් 

යදහිවල අයේ මහයගදර. පදින්යන් එකම වාහයන්.

ඉතින් ඔවහාම මහත්්ොට වබාරු ව්චෝදනා කරලා 
බනිනවකාට දුක හිතිලා නැදද? 
යමාකද නැතයත? යම්පවා ඇයහනයකා්ට ම්ට දුක හිතිලා 

විතරක් නතර යවන්යන් නෑ තරහත යනවා. අනික ඔය 

යර්න්ජ යරෝවර් කතාව්ට නම්ප ්චන්නයි මමයි යදන්නා 

යගදරදි හිනහත වුණා. මිනිස්සු දන්යන් නෑ වැඩ 

කරනයකා්ට ඒවා්ට අදාළ තීන්දු තීරණ ගන්යන් එයවයල්ට 

ඉන්න ඇමතිවරයා යනයවයි අදාළ කමිටුවලින් කියලා. 

එයහමයි කියලා අපි්ටත ඔය යේවල් ඉවෙයගන ඉන්නවා 

ඇයරන්න තනි තනි පුේගලයා ළඟ්ට ගිහිල්ලා යතරුම්ප 

යේරුම්ප කරලා යදන්න �ෑයන්.

හරි අපි දැන් ටිකකට පාරලිවම්න්තුවෙන් ව්ගදර පැත්්ට 
හැවරමුවකෝ. පවුවල් ්ෙ කවුද ඉන්වන්?
මායි, ්චන්නයි ඇරුණහම දුවලා යදන්නයි, පුතයි.

්චන්න වදශපාලන තීරණ ්ගැන ඔබත් එක්ක ක්ාබහ 
කරන්වන් නෑ කිේෙවන්. එ්වකාට පවුලට �ම්බන්්ධ තීන්දු 
තීරණ ්ගනිදදි ක්ාබහ කරනෙද? 
අනිවාර්යයයන්ම ඔව්. ඒවා ඉතින් එයා මාත එක්ක කතා 

යනාකර යවන කාත එක්ක කතා කරන්නද? දරුවන්යේ 

ෙහ අයේ පවුයල් යේවල් ගැන තීරණ ගන්නයකා්ට එයා 

මයගනුත අනිවාර්යයයන්ම අහනවා.

ඔෙ ෙවේ කාරෙබහුල ජීවි්ෙක් ව්ගෙදදි ්චන්නට පවුලත් 
එක්ක ඉන්න වෙලාෙ තිවෙනෙද? 
ඇතත්ටම යවලාව නම්ප හරිම අඩුයි. ඒත එයහමයි කියලා 

එයා එයායගන් අපි්ට යවන්න ඕයන යුතුකම්ප වගකීම්ප 

කවදාවත අමතක කරන්යන් නෑ. 

මාධ්ය ඉස්�රහ අපි දකින ්චන්න නම් වබාවහාම නිවුණ 
්චරි්ෙක්. ව්ගදර ඉන්වනත් ඒ ්චන්නමද? 
ඔව්. එළියයදි ඉන්න ්චන්නම තමයි යගදරත ඉන්යන්.

්චන්න ෙැඩිපුරම කැමති ව්ගදරින් කන්නද? පිටින් කාලා 
එන්නද?
යකායහාම්ටත යගදරින් කන්න තමයි වැඩිපුරම කැමති. 

හැ�ැයි ්චන්න කාර්ය�හුල නිො ෙමහරක් යවලාව්ට 

පිටින් කාලා එන යවලාවලුත තියයනවා.

ඔබට ඉන්වන් අවුරුදු හෙ, හ්ර, එකහමාරක ෙවේ පුංචි 
දරුවෙෝ තුන්වදවනක්. ්චන්න ෙැඩිපුරම උදේ කරන්වන් 
ළමයින්වේ ෙැඩෙලටද? කුස්සිවේ ෙැඩෙලටද?
 එයා වැඩිපුරම කැමති ඉඩ තියයන හැමයවලායවම 

��ාලා තුන්යදනායේ වැඩවල්ට උදව් යවන්න 

තමයි. ෙමහරක් යවලාව්ට මම කුස්සියේ වැඩ ටික 

කරගන්නකල් එයා දන්යන් නැති යේවල් මයගන් 

අහයගන ��ාලයේ වැඩ ටික කරනවා.

්චන්නට රහටම උෙන්න පුළුෙන් කෑමක් එවහම නැදද?
 අයපෝ යමාන වැයඩ් කළත අයේ මහතතය්ට උයන්න 

නම්ප �ෑ. හදිසියක්ට හරි කුස්සිය්ට ගියයාත මුළු 

කුස්සියම කණපි්ට හරවනවා.

ඔහු කැමති විවනෝදාංශ එවහම වමානෙද?
 එයා්ට වැඩිපුරම තියයන්යන් ක්රිකට පිස්සුව තමයි. මැච් 

එකක් තියයනවා කිව්යවාත වාහයන් යන එන ගමන් හරි 

ඒක �ලනවා. ඊ්ට අමතරව ඉතින් නිවාඩුවක් ලැබුණ 

හැටියේ රුවන්වැලි මහා ෙෑය වැඳලා එන්න යනවා. 

රයට යලෝයක් යකායහ් ඇවිදින්න ගියත එයා වැඩිපුරම 

කැමති රුවන්වැලි ෙෑය ළඟ්ට ගිහින් හිත නිදහයස් 

වාඩියවලා ඉන්න.

හිටපු ඇමති බිරිඳක් විදිෙටත්, ව්ාපාරික කාන්්ාෙක් 
විදිෙටත් රවට් අවනකුත් කාන්්ාෙන්ට ඔබට වමානෙද 
කිෙන්න තිවෙන්වන්?
 යමයහමයි. අයේ රයට යගාඩක් කාන්තාවන්යේ තියයන 

දුර්වලකම තමයි යගදර්ට යවලා ස්වාමියායගන් 

යැයපන්න �ලන් ඉන්න එක. මම නම්ප කියන්යන් 

බිරිඳක් ස්වාධීන යවන්න ඕයන් කියලා. දරුයවාන්යේ 

වැඩත එක්ක රැකියාවක් කරන්න �ැරි නම්ප අඩුම 

තරයම්ප යගදර්ට යවලා ස්වයං රැකියාවක්වත කරන්න 

ප්ටන්ගන්න. යමාකද ඒ විදිය්ට තමන්්ටත කියලා 

අරමුණක් තියයනයකා්ට ජීවිතය හරි ලස්ෙන්ට ෙතුටින් 

යගවන්න පුළුවන්. මං කියන විදිය්ට යදයක් කරන්න 

උතොහ කයළාත හැමයේ්ටම මහතතයායේ ොක්කුව්ට 

අත දානව්ට වඩා යකායිතරම්ප යහාඳද කියලා ඔ�්ටම 

යතරුම්ප යයි.

ලිහිණි මධුෂිකො
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ප

සුගිය ඔක්යතෝ�ර් 23 වැනි ඉරිදා 

ඉර �හින යහෝරායව් යවනස්ම 

ක්ටයුතතක් යවනුයවන් ම්ට 

ගාල්ල, අහංගම ්රයේශය්ට යන්න්ට 

සිදුවිය. මා එහි යනවි්ටත යේශීය 

තරුණ තරුණියන්යගන් පමණක් යනාව 

වියේශිකයින්යගන්ද එම ස්්ානය පිරී 

ඉතිරී තිබුණි. එම අවස්්ාව ගැන කිසිඳු 

අවය�ෝධයක් යනාතිබූ නිොයදෝ එක්වරම 

ම්ට දැනුයේ මා ව්ට කීපයක් කරකවා එහි 

ත�ා ඇති යෙයකි. මන්ද මා හැරුණුයකා්ට 

එතැන සිටි සියල්ලන්ම සිටියේ අමුතුම 

හැඩයකිනි. ඒ අතරින් ගැහැනුද පිරිමිද 

කියා යවනෙක් නැතිව ය�ායහෝයදයනකුයේ 

ඇයේ ්ටැටූ ඇඳ තිබීම නිො යමාකක් නමුත 

එය ්ටැටූ හා ෙම්ප�න්ධ වැඩේටහනක් �ව 

නම්ප ම්ට පැහැදිලි විය.

ඒ අතරවාරයේ එක්වරම එතැන උන් 

තරුණියක් යදේට කායේත අවධානය 

යයාමුවිය. ඇයයේ ශරීරයේද අලංකාර 

්ටැටූ කීපයක් තිබුණි. යමාකක් නමුත ඇය 

අමුතුම අඩව්වක්ට ෙැරයෙන �ව නම්ප ඒ 

වනවි්ට ම්ට පමණක් යනාව එතැන උන් 

සියල්ලන්්ටම වැ්ටහී තිබුණි. අයල් �හිනකල් 

හිටියත තැම්පය�නකල් ඉන්න �ෑ කිව්වාක් 

යමන් ඊළඟ යමායහායත ඇය කරන්න්ට 

යන්යන් කුමක්දැයි දැකගන්නා යතක් මයේ 

හිතද කුතුහලයයනි.

සුළු යමායහාතකින් රැස්ව සිටි පිරිෙ 

මැද්ට පැමිණි හැඩකාර තරුණිය 

බිම ඉඳගතතාය. අනතුරුව පිරිමින් 

කීපයදයනකු පැමිණ ඇයේ නිරාවරණය වී 

තිබූ යකාන්ද ්රයේශයේ කටු ගැසූහ. ම්ට 

එක්වරම සිහිවූයේ ඇෙළ මහ්ට පවතවන 

කතරගම යපරහරයි. මන්ද මී්ටයපර ඇයේ 

උල් කටු ගැසූ මිනිසුන් මා ඇස්යදක්ට දැක 

තිබුණු එකම තැන එතැනය. එයහත එවැනි 

තැනකදීවත ඇයේ  කටු ගැසූ ගැහැනුන් 

මා දැක තිබුයේ නැත. ඒ නිොම යමකී 

තරුණිය ගැන වූ උනන්දුව ම්ට තවත 

වැඩිවිය. ගතවූයේ සුළු යමායහාතකි. 

එක්වරම ගැසූ කටුවලින් ඇය යෙයමන් 

යෙයමන් ඉහළ්ට එෙයවන්න්ට විය. දැන් 

ඇය ම්ට වඩා අඩි ගණනක් උඩින් ඉහළ 

අහයස් යකාන්ද්ට ගො තිබූ කටු ආධාරයයන් 

ඔෙවා තියේ. ඇතතම කිව්යවාත ඉහළ ගිය 

ඇය්ට වඩා රිදුයන් පහල උන් ම්ටය. නමුත 

තරුණිය්ට නම්ප ගාණක්වත තිබුයේ නැත. 

මා එයහම කියන්යන් එල්යලමින් සිටියදීම 

ඇය ඉදිරිපත කළ ෙරාගී නර්්නය නිොය. 

“නමකි �ම යේෂ නකේනලේ.”
ඒ එතැන උන් ය�ායහෝයදයනක් ඇයේ 

හැකියාව ගැන යනායයකුත කතා කියේදී 

ම්ට සිතුණු හැටිය. තවත විනාඩි කිහිපයක් 

ගතයවේදී ශරීරය පුරා කටු ගො එල්ලා 

සිටි තරුණිය බිම්ට පහත කරන්න්ට විය. ඒ 

යමායහායත නම්ප ඇය ෙමඟින් ව්චනයක් යහෝ 

කතා කර යන්න්ටයි ම්ට හිතුයේ.

“ගංඟොවන හරහො මුහුේට ගසොනග� 
ය� ප්ලොස්ටිේ හො කැලිකසල මුහුේට යොම 
වැළැේවීම තමයි නම වැ්ඩස්ටහනන අරමුණ 
නවනනන. ඉතින නවරළ ආශ්රිත පරිසරය 
රැකගනිමු කිය� නතමොව උ්ඩ තමයි 
නවරළ සුදධපවිත්ර කිරීනම නම වැ්ඩස්ටහ� 
පැවැතවුනණ. ඒ නවනුනවන ලංකොව්ට ආපු 
විනෙස් ්ටැටූ ශිේපීන සතුටු කරන� තමයි ඔය 
ගෑනු ළමයො නමනහම ඉදිරිපත කිරීමේ කනේ.”

ඒ එතැන උන් තරුණයයක් එම සිේධිය 

ගැන මා ෙමඟ කළ යකටි පැහැදිලි 

කිරීමය. නමුත ඒ අතරවාරයේ පවා මයේ 

ඇස් තිබුයේ කටු ගැසූ තරුණිය යවතය. 

ම්ට උවමනාව තිබුයේ ඇය ලවාම මයේ 

්රශනවල්ට උතතර අරගැනීම්ටයි.

“කිේවත වනේ නම වැ්ඩස්ටහ� නවනුනවන 
ලංකොව්ට ආපු ජොත්යනතර ්ටැටූ ශිේපීනනේ 
ආේවොෙය නවනුනවන තමයි මං නම වැනඩ් 
කනේ. ඒ නවනුනවන ම්ට කතො කනේ ලංකොනේ 
ප්රවීණ වනේම ප්රසදධ ්ටැටූ ශිේපිනයේ නව� 
සජී සර්. එයො කිේවො ජොත්යනතර ්ටැටූ 
ශිේපීන සතුටු කරන� පුළුවන විදිනේ Body 
Suspension Event කීපයේ සූදා�ම 
කළො එන� කියලො. සජී සර් කියනනන මනේ 
සැමියනේ යොළුනවේ. ඉතින එයොලනේ 
යොළුකම එේක ම්ට ්බෑ කියන� ්බැරිවුණො.”

ඇය යකාළඹ, යමෝදර ්රයේශයේ 

තරුණියක වන පියුමි යෙව්වන්දි 

නානායක්කාර ය.

“මං නකෝවිේ සහ නදවොල මංගල්යයවල 
වනේම නපරහර මංගල්යයවල එනහම කටු 
ගහ�වො ෙැකලො තිනය�වො. ඒ නිසො මුලින 
කැමති වුණත පස්නස් ්බය්ටම මං සැමිය්ට 
කිේවො ම්ට නම වැනඩ් කරන� ්බෑ කියලො. ඒත 
එයො කිේවො �ෑ ඔයෝට නම වැනඩ් කරන� 
පුළුවන කරන� කියලො. නකොනහොම හරි 
මං හිත ශේතිමත කරනග� හිටියො. ම්ට 
්බය තිබුනණ කටු ගහ� එක්ට න�නවයි කටු 
ගහලො උ්ඩ්ට උස්ස� එක්ට. නමොකෙ මනේ 
ඇනේ ්ටැටූ කීපයේ ගහල තිනය� හිනදා 
කටු ගහ�ව්ට නලොකු ්බයේ හිතුනණ �ෑ. ම්ට 
හිතුනණ ්ටැටූ ගහදදි අර ඉඳිකටුනවන එ� 
නේෙ�ොව වනේ නපොඩි නේෙ�ොවේ ෙැන�යි 
කියලො. ඒත ඉහළ්ට උස්ස� එක මතේ 
නව�නකෝට පුදුම ්බයේ ෙැනුණො.”

අවොනයේ ඇය �ය පයෙක ත�ා කටු 

ගැසීම යවනුයවන් හිත ගලක් යමන් හයිය 

කරයගන තිබුණි. 

“කටු ගහදදි �ම ඇතත්ටම ටිකේ රිදුණො. 
ඒත ඉහළ්ට උස්සදදි එනහම නේෙ�ොවේ 
ෙැනුනණ �ෑ. ම්ට ආනේ මං අහනස් පොනව�වො 
වනේ හැඟීමේ. ඉතින ආස හිතුණො. මුලදි 
තිබුණු ්බයත �ැතත්ටම �ැතිනවලො ගියො. 
ඊ්ටපස්නස් නපොඩි �ැටුමකුත �්ටලමයි පහළ්ට 
ආනේ.”

මා දන්නා පරිදි යමකී කටුගැසීම්ට යහවත 

කටු පූජාව්ට ඇතයත දිගු ඉතිහාෙයකි. 

එයස්ම එය යේව ෙංකල්පයන් හා �ැඳී 

පවතින විශවාෙයකි. එම විශවාෙය වන්යන් 

කටු ගහලො 
ඒ කටුවලින එේලදදී 

 මං නකොච්චර 
ශේතිමත 

නකේනලේෙ 
කියලො 

හිතුණො

කටු ගහන� කලින 
මම නප් වුනණ �ෑ

නමක 
සංස්කකෘතිය්ට 

කරපු 
අභිනයෝගයේ 

�ම 
න�නවයි 

ළමනයේ නම Event එක කරලො �ෑ.”
*එතයකා්ට ඔයා කටු ගහන්න කලින් 

කිසිම යේවීමක් කයේ නැේද?

“මං කිසම නප්වීමේ කනේ �ෑ. නමොකෙ 
මං කනේ Body Suspension Event 
එකේ මිසේ ආගමික නෙයේ න�නවයිනන. 
ඒත මං කිසම නප්වීමේ �ැතිව ආගමික 
උතසවයකදි වනේම කටුවලින එේලුණු 
නිසො මිනිස්සු එක එක කතො කියලො තිබුණො. 
හැ්බැයි කියන� ඕ� මං නමතැ�දි කනේ 
කිසම සංස්කකෘතියක්ට අභිනයෝග කිරීමේ 
න�නවයි. නම Event එක කරපු එනේ එකම 
අරමුණ වුනණ අනප් ර්ට්ට ආපු ජොත්යනතර 
්ටැටූ ශිේපීන්ට ආේවොෙයේ නෙන� සහ අනප් 
රනට් සං්චොරක කර්මොනතය්ට නහොඳ ඉ්ඩේ 
තිනය�වො කියලො නපන�න�. හැ්බැයි ඒ 
හරහො ලංකොනේ නමච්චර ෙේෂ නකේනලොත 
ඉන�වො කියලො එයොලො ෙැ�ගතතො සහ මං 
නකොච්චර ශේතිමත නකේනලේෙ කියලත මං 
නතරුමගතතො.”

පියුමි එයස් කියා සිනායෙේදී ම්ට නිකම්ට 

යමන් ඇයේ යපෞේගලික යතාරතුරක් 

යදකක් දැනගන්න්ට සිතුනි. 

“පුංචි කොනේ ඉඳනම ම්ට තිබුනණ 
ගුරුවරියේ හරි නහදියේ හරි නවන� 
ආසොවේ. අවසොනන ම්ට පුළුවන වුණො 
නහදියේ නවන�. හැ්බැයි ඒ වකෘතතිනේ මං 
හිටිනේ නකටි කොලයයි. නමොකෙ නහෙ වකෘතතිය 
හරිම කොර්ය්බහුල වකෘතතියේ. වගකීම වැඩියි. 
මං ටිකේ නිෙහනස් ඉන� ආස නකන�ේ. 
ඒ ගැ� හිතලො පස්නස් කොනේ මං නහෙ 
වකෘතතිය්ට සමුදුන�ො.”

යම්ප වනවි්ටත ෙමාජ මාධ්වලනම්ප පියුමි 

හරි ්රසිේධය. යකාතරම්ප ්රසිේධද කිව්යවාත 

යවනදා්ට යහායන පියුමිලා යවනුව්ට අද 

කවුරුත යහායන්යන් කටු ගැසූ පියුමිය. 

ඉතින් ්ර්ම වතාව්ට ශ්රී ලංකාව තුළ එවැනි 

අභියයෝගයක් භාරගත ඇයේ ඉදිරි ගමන්ට 

සු�පැතුම්ප එක් කරමින්ම මා ඈ හා කතා�හ 

නිමා කයළමි. 

රුවන එස්.නස�විරත�

යදවියන් ඉදිරියේ කටු 

ගැසීයමන් සිරුයර් ඇති 

සියලු වස්යදාස් දුරු වී 

ජීවිතය්ට ෙතු්ට උදායවන 

�වයි. තව යදයකි. 

එනම්ප කිසියවකු්ට යහෝ 

හිතුමයත ශරීරය්ට 

කටු ගැසීමක් කළ 

යනාහැකිය. ඊ්ට යම්ප 

පිළියවතක් තියේ. ඒ 

අනුව කටු ගැසීම්ට 

නියමිත අයයක් 

කිලිවල්ට අසුයනාවී 

දින ගණනක් යේවී ඊ්ට 

සූදානම්ප විය යුතුය. 

මයගන් ඇය්ට ලැබුණු 

ඊළඟ ්රශනය වූයේ 

ඒකය.

“ආගමික උතසවවලදි 
කටුගහලො එේල� එකයි 
මං නමතැ�දි කටුවලින 
එේලුණු එකයි නෙකේ. මං 
ෙන� තරමින ආගමික 
උතසවවල කටුගහලො 
එේනලනනන ්බොරහොර 
ඔප්පු කරන�. ඒත මං 
නමතැ�දි කනේ ්ටැටූ 
කලොව ඇතුනේ තිනය� 
ජොත්යනතර වශනයන 
ජ�ප්රිය ප්රසදධ Event 
එකේ. ඒක Body 
Suspension Event 
එකේ කියලයි කියනනන. 
ලංකොව්ට නමක තවමත 
අලුත අතෙැකීමේ. 
ෙන� තරමින ම්ට කලින 
අනප් රනට් කිසම ගෑනු 



මමත නලොකුනවලො 
අමම්ට නමො�ර නකොළ 
නගෝඩේ නග�ත නෙ�වො

ශ්දගුරුන් ශෙලූ ්දෙඩිෙ කඳුළුවල 
ණෙ ශ�වන්්නට කැපවුණු එකම පවුශේ 
අේකඩා ්නශ�ෝ පසශ්ද්නඩාශේ කතඩාව

“වකල්වලාම පහක් වන්ද?”

“වකාල්වලකුත් හිටිෙනං වහාඳයි.”

“වකල්වලා පහක් හදනො කිෙන එක 
වල්සි නෑ.”

යක්.රම්යලතා මෑණියන්්ට යමවැනි කතා 

ඕනෑතරම්ප අෙන්න්ට සිදුවිය. වැඩිමහල් 

දියණිය යපරපාෙල්ට රැයගන යන වි්ට 

ඇයේ අයත යදවැනි දියණියයි. කුෙයේ 

තවත දියණියකි. ඒ ගැන අවඥායවන් 

හිනැහුණු කිසිවකු හා ඈ වාද යනාකළාය. 

ෙවිමත ගෙක් විලාෙයයන් ඒවා දරාගත 

මෑණියන් ෙහ සිරිල් යරේමනාත පියාණන් 

අවධානය යයාමු කයේ තම යෙවයේ 

වැයඩන පැළ නිසි යලෙ යපෝ්ෂණය කිරීම 

ගැනයි. අද එහි ්රතිඵල ලැබී ඇත. ඒ පැළ 

උස්මහත වී ෙවිමතව තනිව නැගී සිටිනු 

දැකීම හැර යවනත ෙතු්ටක් යදමාපියන්්ට 

යකාහින්ද? 

ගාල්ල යගෝනපීනුවල ග්රාමයේ වාෙය කරන 

සිරිල්-රම්යලතා යුවළ්ට දියණිවරුන්ම 

පස්යදයනකි. සියලු යදනා යැපුයේ පියායේ 

මුහුදු රස්ොයවනි. පරම්පපරායව් යේපළ 

යහෝ �ැංකු යපාතවල ලක්්ෂ ගණනින් 

මුදල් ඔවුන්්ට තිබුයේ නැත. එයහත පියා 

අපමණ යවයහෙ වී මුදල් ඉපැයුවා යමන්ම 

ඒවා නැති නාස්ති යනාකිරීම්ට වග �ලා 

ගතයතය. මවයේ මූල්ය කළමනාකරණය 

ඉතා ඉහළ මට්ටමක්ට තිබිණ. එනිොමයදෝ 

අගහිඟකම්ප යකායතක් වුවද කිසිවකු්ට 

ණය යනාවී දියණියන් උස්මහත කිරීම්ට 

ඔවුහු ෙමත වූහ. හෂිනි කසුන්තා, 

චි්ෂානි ්චයලාංගා, තයම්පෂි ලක්ෂිතා, 

යතනුෂි නිමන්තිකා ෙහ හියම්පෂි තරුෂිමා 

දියණිවරුන්ද ඒ අනුව හැඩ ගැසී ජීවතවීම 

යදමාපියන්්ට පහසුවක් විය. 

ෙයහෝදරියන් පස්යදනාම ්රා්මික 

අධ්ාපනය හැදෑරුයව් යගෝනපීනුවල 

ොරාලංකාර ්රා්මික විද්ාලයයනි. පහ 

වෙර ශිෂ්යතව විභාගය ෙමතවීයමන් 

පසු යදවැන්නිය චි්ෂානි ගාල්ල රිපන් 

�ාලිකාව්ටත,  සිව්වැන්නිය යතනුෂි 

අම්ප�ලන්යගාඩ ධර්මායශෝක විද්ාලය්ටත, 

�ාලයා හියම්පෂි ගාල්ල ෙංඝමිතතා 

�ාලිකාව්ටත ඇතුළත වූහ. හෂිනි 

ෙහ තයම්පෂි දියණිවරුන් රැඳී සිටියේ 

ොරාලංකාර මහා විද්ාලයේයි. දැඩි 

ආර්ථික අපහසුතා මත ජීවතවන පවුල්ට 

තියදයනකු ශිෂ්යතවය ෙමතව නගරයේ 

පාෙල් කරා යාම පහසු වූයේද නැත. නිවයස් 

සි්ට යගෝනපීනුවල හන්දිය්ට කියලෝමී්ටරයක් 

පමණ පැමිණිය යුතුය.  එතැනින් පි්ටතවන 

එකම �ස් ර්ය මග හැරුයණාත පාෙල් 

යාම නවතී. එනිොම මව පාපැදියක් පවා 

මිල්ට ගතතාය. ආරම්පභයේදී දරුවන් 

පාෙල් වෑන් ර්වල්ට යයාමු කළද වැඩි 

කලක් යාම්ට යපර ආර්ථිකය ඊ්ට හරස් 

විය. ඒ සියල්ල අතයර් ශිෂ්යතව ෙමතුන්්ට 

ශිෂ්යාධාර හිමිවීම පවුල්ට යම්ප ෙහනයක් 

විය. එය අයනක් දරුවන්්ට දිරිගැන්වීමක්ද 

විය. ්ර්මයයන්ම ශිෂ්යාධාර ලැබුයව් චි්ෂානි 

ය. ඈ එම මුදල් මව්ට යදනවා �ලා සිටි 

යතනුෂි මව්ට යපායරාන්දුවක් වූවාය. 

ඒ උපයදස් මවයගනි. ඒ අනුව යතවන වර්ට 

විභාගය්ට මුහුණ දුන් ඇය A ොමාර්් තුනක් 

ෙමඟ ෙමතව රුහුණු විශවවිද්ාලයේ 

කළමනාකරණ පීඨයයන් උපාධිය ලැබුවාය. 

සිව්වැනියා වූ යතනුෂි ොමාන්ය යපළ A ොමාර්් 

නවයක් ල�ා උෙස් යපළ හැදෑරුයව් ගණිත 

අංශයයනි. ඇය පළමු වතායව් පරිගණක විද්ාව 

හැදෑරීම්ට සුදුසුකම්ප ලැබුවද නැවත වතාවක් 

විභාගය කිරීම්ට තීරණය කළාය. අනතුරුව 

දිස්ත්රික්කයේ 117 වැනියා යලෙ ජයවර්ධනපුර 

විශවවිද්ාලය්ට ඇතුළතව ඉංජියන්රු උපාධිය 

ලැබුවාය. �ාලයා හියම්පෂි උෙස් යපළ්ට යතෝරා 

ගතයත ජීව විද්ාවයි. මුල් අවස්්ා යදයක්දීම 

ඇය විශවවිද්ාල වරම්ප ලැබුවද වවද් 

විද්ාව හැදෑරීම්ට සුදුසුකම්ප යනාවීය. තුන්වන 

වර ගාල්යල් 31 වැනියා යලෙ විභාගය ෙමත 

වූ හියම්පෂි කරාපිටිය වවද් පීඨය්ට ඇතුළත 

වූවාය.  ඇය එහි යදවන වෙර ශිෂ්යාවකි. 

“අපි ඉව්ගන්ගන්න වද ්ගැන කෙදාෙත් 
වදමාපිෙන්ව්ගන් බලපෑමක් තිබුවණ නෑ. 
එොලා අපිට උපරිම �හවෙෝ්ගෙ දුන්නා. 
අපි ්මයි කරන වි්ෂෙන් තීරණෙ කවේ. මම 
වි්ෂෙ පරිබාහිර වදෙල් ව්ගාඩක් වකරුො. 
අක්කටයි මටයි වදන්නටම කැම්පස් එවක්දීත් 
ක්රීඩා ෙරණ තිබුණා. ව්නුෂිට වහාඳට චිත්ර 

අඳින්න පුළුෙන්. �මස්් ලංකා මට්ටවම් 
�ෙග්රහණ ව්ගාඩක් අරන් තිවෙනො.”

පවුයල් යදවැනි දියණිය චි්ෂානි කියයි. යමම පවුල 

දුක ෙැප යදක අතර යදෝලනය යවමින් ජීවිතය්ට 

මුහුණ දුන්යන්ය.  

“්ාත්්ා මූදු ගිොම �ති වදක තුන ව්ගදර 
නෑ. එ්වකාට අම්මා ්මයි ඔක්වකාම වදෙල් 
බලා්ගන්වන. ්ාත්්ා එනකල් අසීරුවෙන් 
වුණත් කාටෙත් ණෙ වෙන්වන 
නැතුෙ අම්මා ව්ගදර ෙැඩ 
කර්ගත්්ා. අපි කෙදාෙත් 
දකින දකින වද 
ඉල්ලලා අම්මා 
්ාත්්ාට කරදර 
කවේ නෑ. 
්ාත්්ා මූදු 
ගිහින් ආෙම 
එොලට මුදල් 
වදන විදිෙට 
කිෙන්වන බිල 
දානො කිෙලා.  
්මන්ව්ග 
වකාට� ්ගත්්ම 
්ාත්්ා අපි කැමති 
හැමවදම අරව්ගන 

අනප් නගවේ ගොව 
කුරුඳු තවො�ේ තිබුණො. 
අමමො අපිව ඉස්නකෝනල 
දාලො එතැ� වැ්ඩ්ට 
ගියො. කුරුඳු පැළ දා� 
පැකට් හෙ� එකයි 
අමමො නකරුනව. එකක්ට 
සත 50ේ ලැබුණො. 
අපිත ඉස්නකෝනල 
ගිහින ඇවිත එතැ�්ට 
ගිහින හවස 5 විතර 
නව�කේ උෙේ කර�වො. 
එතනකෝට ෙවසක්ට 
රුපියේ තුනසීයේ විතර 
නහොයන� පුළුවන

“මමත් වලාකුවෙලා අම්මට වමානර 
වකාළ ව්ගාඩක් ව්ගනත් වදනො.”

පවුයල වැඩිමහල් දියණිය උෙස් යපළ්ට 

මුහුණ දුන්යන් වාණිජ වි්ෂය ධාරායවනි. 

A ොමාර්් තුනක් ෙමඟින් ෙමත වූ ඇය 

ෙ�රගමුව විශවවිද්ාලයයන් උපාධිය 

ල�ාගතතාය. ඈ ගුරුවරියකි. පාෙල් 

ෙමයේ �ාහිර ක්රියාකාරකම්ප යකයරහි දැඩි 

උනන්දුවක් දැක්වූ චි්ෂානි්ට අවශ්ය වූයේ 

කලා අංශයයන් උෙස් යපළ හැදෑරීම්ටයි.  

ොමාන්ය යපළ A ොමාර්් 9ක් ෙමඟ 

ෙමත වුවද ඈ එම තීරණය යවනස් 

යනාකළාය. එහි ්රතිඵල යලෙ චි්ෂානි 

යකාළඹ විශවවිද්ාලයේ නීති පීඨය්ට 

ඇතුළත වූයේ දිස්ත්රික්කයේ සිව්වැනියා 

ෙහ දිවයියන් හතළිස්වැනියා යලසිනි. 

ඇය දැන් නීතීඥවරියක යලෙ ක්ටයුතු 

කරයි.  යතවැන්නිය වූ තයම්පෂි්ට යදවරක්ම 

විශවවිද්ාල වරම්ප අහිමි විය. එනිො ඈ ඒ 

පිළි�ඳ �ලායපායරාතතු අතහැරියාය. 

“අක්කලා වදන්නම කැම්පස්. ඔො 
කෙදහරි පසු්ැවෙයි. අපි වකාවහාම 
හරි විෙදම් කරන්නම්. ්ෙ �ැරෙක් 
තිවෙනෙවන්. කැමතිනම් ආවෙ 
විභාව්ග කරන්න.”

තොතතො මූදු ගියොම 
සති නෙක තු� නගෙර 

�ෑ. එතනකෝට අමමො තමයි 
ඔේනකොම නදවේ ්බලොගනන�. 
තොතතො එ�කේ අසීරුනවන 

වුණත කෝටවත ණය නවනන� 
�ැතුව අමමො නගෙර වැ්ඩ 

කරගතතො

12 2022 න�ොවැම්බර් 09 ව� ්බදාදා



මමත නලොකුනවලො 
අමම්ට නමො�ර නකොළ 
නගෝඩේ නග�ත නෙ�වො

ශ්දගුරුන් ශෙලූ ්දෙඩිෙ කඳුළුවල 
ණෙ ශ�වන්්නට කැපවුණු එකම පවුශේ 
අේකඩා ්නශ�ෝ පසශ්ද්නඩාශේ කතඩාව

අඳින්න පුළුෙන්. �මස්් ලංකා මට්ටවම් 
�ෙග්රහණ ව්ගාඩක් අරන් තිවෙනො.”

පවුයල් යදවැනි දියණිය චි්ෂානි කියයි. යමම පවුල 

දුක ෙැප යදක අතර යදෝලනය යවමින් ජීවිතය්ට 

මුහුණ දුන්යන්ය.  

“්ාත්්ා මූදු ගිොම �ති වදක තුන ව්ගදර 
නෑ. එ්වකාට අම්මා ්මයි ඔක්වකාම වදෙල් 
බලා්ගන්වන. ්ාත්්ා එනකල් අසීරුවෙන් 
වුණත් කාටෙත් ණෙ වෙන්වන 
නැතුෙ අම්මා ව්ගදර ෙැඩ 
කර්ගත්්ා. අපි කෙදාෙත් 
දකින දකින වද 
ඉල්ලලා අම්මා 
්ාත්්ාට කරදර 
කවේ නෑ. 
්ාත්්ා මූදු 
ගිහින් ආෙම 
එොලට මුදල් 
වදන විදිෙට 
කිෙන්වන බිල 
දානො කිෙලා.  
්මන්ව්ග 
වකාට� ්ගත්්ම 
්ාත්්ා අපි කැමති 
හැමවදම අරව්ගන 

ආො. අම්මත් හැකි හැම විදිෙටම ව්ගදර 
ආරථිකෙට උදේ කළා. අවේ ව්ගෙල් ්ගාෙ 
කුරුඳු ්ොනක් තිබුණා. අම්මා අපිෙ 
ඉස්වකෝවල දාලා එ්ැන ෙැඩට ගිො. 
කුරුඳු පැළ දාන පැකට් හදන එකයි අම්මා 
වකරුවෙ. එකකට �් 50ක් ලැබුණා. අපිත් 
ඉස්වකෝවල ගිහින් ඇවිත් එ්ැනට ගිහින් 
හෙ� 5 වි්ර වෙනකල් උදේ කරනො. 
එ්වකාට දෙ�කට රුපිෙල් තුන්සීෙක් වි්ර 
වහාෙන්න පුළුෙන්. ඒ ෙැවඩ් අම්මා ටික 

කාලෙක් කළා.”

පියායේ ධීවර රැකියාව පදනම 

වූ පවුල තවත අසීරුව්ට 

පත කිරීම්ට 2004 වෙයර් 

සුනාමිය යහ්තු විය. 

මූදු යාම තාවකාලිකව 

නැවතිණ. එකම 

ආදායම්ප මාර්ගය අහිමි 

වීම ගැ්ටලු නිර්මාණය 

කයේය. එයහත එම 

අවස්්ාවලදී ලද ආධාර 

නිසි පරිදි යයාදාගනිමින් 

අධ්ාපන ක්ටයුතු 

අඛේඩව පවතවාගැනීම්ට 

ඔවුන්්ට හැකිවිය. හික්කඩුව 

අවේ අෙශ්ය්ාෙලට ව්ගදරින් ඉල්ලන්න 
හිව්න්වන නෑ. අම්මා ්ාත්්ා අපි 
වෙනුවෙන් ව්ගාඩක් වදෙල් කළා. අද ඒ 
හැම වද ්ගැනම  �තුටුයි.”

චි්ෂානි තමන් පැමිණි ගමන් මග එයලෙ 

සිහිපත කරයි. 

දියණියන් පස්යදයනකු ්රයයෝජනවත 

පුරවැසියන් යලෙ ෙමාජගත කිරීයම්ප ෙතු්ට 

වැඩියයන්ම දැයනන්යන් යදමාපියන්්ටයි. 

අයන්ක දුක්ගැහැ්ට මැදින් පැමිණි ගමනක 

ොර ඵල ලැබී ඇත. 

“අද අවේ දරුෙන් ඉන්න ්ැන ්ගැන 
නිහ්මානීෙ ආඩම්බර වෙනො. අවුරුදු 
විසි ්ගණනක කැපවීමක්.  අපිට උදේ 
කරන්න වලාකුෙට කවුරුත් හිටිවෙ නෑ. 
මව්ග අක්කව්ග දරුෙන් දුෙලා පුංචි 
කාවල එොලෙ බලා්ගන්න උදේ කළා. 
ඒ ෙවේම මව්ග මල්ලිත් උදේ කළා. 

දුෙලත් එකිවනකාට උදේ කර්ගත්්ා. 
අනික එොලට හරිම සුන්දර ළමා 
කාලෙක් තිබුණා. දෙ�ක් මම එොලා 

රෂනිකො ලිය�නේ

සිංහ ෙමාජයේ ආධාර ෙඳහා ඔවුහු 

සුදුසුකම්ප ලැබූහ. ගුණ ජය ෙතු්ට 

පදනයම්ප ශිෂ්යතවයක්ටද චි්ෂානි හිමිකම්ප 

කීවාය. එයමන්ම  ඔස්්රියායව් පදිංචි 

කුසුම්ප යකායහාඹයේ එම අවස්්ායව් 

ගාල්යල් දරුවන් 25 යදයනකු්ට ශිෂ්යතව 

පිරිනැමුවාය.  චි්ෂානි ඉන් අයයකි. එම 

කාන්තාව ෙහ චි්ෂානියේ පවුල අතර 

ෙ�ඳතාව අද්ටත යනාබිඳී පවතී. එයමන්ම 

උපකාරක පන්තිවල ගුරුවරුන්යේ ෙහායද 

යමම ෙයහෝදරියන්්ට හිමිවිය. ෙයහෝදරියන් 

සියලුයදනා්ට මහයපාළ ශිෂ්යාධාරද ලැබිණ. 

ඒවා සියල්යල් ්රතිඵල අද ඔවුන්්ට යමන්ම 

යම්ප ර්ට්ට ලැබී තියේ. 

“අපි �මහර වෙලාෙට මහවපාළ ආ්ධාර 
එකතු කරව්ගන ව්ගදර අෙශ්ය්ාෙක් 
වුණාම අම්මටත් දීලා තිවෙනො. ඒ 
ෙවේම වකාළඹ ගිොම මම අර්ධකාලීන 
රැකිො කළා. වමාකද 

පා�ල් ඇරිලා එන වෙලාවෙ ම්ගට 
ෙනවකාට චි්ෂානි නංගිත් එක්ක ඇලට 
බැහැලා එනො. �පත්තු කවර. ව්ගදර 
ෙැඩෙලටත් ඉඩ තිවෙනවකාට එොලා 
මට උදේ කළා. අපි වදන්නම එොලට 
දුන්වන ්ල්ලුෙක් වි්රයි.  එොලාව්ග 
කැපවීම නි�ා ඔෙ ්ත්ත්ෙෙට ආො.”

යක්. රම්යලතා මෑණියන් පවෙන්යන් ෙතු්ට 

මුසුවූ අභිමානයකිනි. දරුයවකු්ට දීම්ට 

ඇති යහාඳම දායාදය ෙමාජයක ස්වාධීනව 

නැගී සිටීයම්ප හැකියාවයි. යම්ප අක්කා 

නයගෝ පස්යදනා්ටම එය ලැබී ඇත. චි්ෂානි 

්චයලාංගා පවෙන්යන් යකතරම්ප ආර්ථික 

අපහසුතා තිබියද කැපවීයමන්, නිවැරදි මග 

ගමන් කරන්යන්නම්ප ජය හිමිවන �වයි. 

“අපි හැවමෝම එකිවනකාව්ග ඇඳුම් 
හුෙමාරු කරව්ගන ඇන්දා. ඒක අදටත් 
කරනො. අලුත් අවුරුදදට අලුත් 
�පත්තු ඉල්ලලා කරදර කවේ නෑ. 
ඉරිලා තිබුවණාත් ඒක මහව්ගන ගිො. 
�මහර ්ැන්ෙලින් කන්න ආ�ාෙ 
තිබුණට අපි ඒක කිේවෙ නෑ. කිේෙනම් 
අම්මා ්ාත්්ා ඒක වකාවහාමහරි 
කරන්න උත්�ාහ කරයි. ඒත් ඒක 
එොලට අමාරුයි කිෙල අපි දන්නො. 
හැබැයි දැන් අපි අපිට ඕන ්ැනකට 
ගිහින් කනො. අඳිනො. අපි හරිම 
අමාරු කාලෙක් පහුවකරුො. දැන් 
ජීවිවත් විඳින්න ඕවන. අම්මයි ්ාත්්යි 
හැමවදම කවේ අපි වෙනුවෙන්. 
අදටත් අවේ ්ාත්්ාව්ග නමට බැංකු 
ගිණුමක්ෙත් නෑ. ඒත් එොලා �තුටු 
වෙනො අපි අද ඉන්න ්ැන ්ගැන. 
අපිට ඉ්ගැන්නුො. අපි දැන් ස්ොධීනයි. 
ඒ නි�ා වමාන අමාරුකම් මැද වුණත් 
අධ්යාපනෙ අ් අරින්න වහාඳ නෑ. 
මමයි වලාකු අක්කයි විොහකයි. අපිෙ 
විොහ කර්ගත් අෙට දෑෙැදදෑක් විදිෙට 
මුදල්, වදපළ ලැබුවණ නෑ. එොලා ඒො 
බලාවපාවරාත්තු වුවණත් නෑ. එොලට 
දීපු දාොදෙ ්මයි කාටෙත් බරක් 
වනාෙන ස්ොධීන ්ගැහැනුන්.”

වැඩිමේ දුව 
ගුරුවරියේ. 

නෙවැනියො 
නීතීඥවරියේ. 

තුනවැනියො 
කළම�ොකරණ 

උපොධිධොරිනියේ. 
සේවැනියො 

ඉංජිනනරුවරියේ. 
්බ්ඩපිස්සී 

වවද්වරියේ 

තොතතො මූදු ගියොම 
සති නෙක තු� නගෙර 

�ෑ. එතනකෝට අමමො තමයි 
ඔේනකොම නදවේ ්බලොගනන�. 
තොතතො එ�කේ අසීරුනවන 

වුණත කෝටවත ණය නවනන� 
�ැතුව අමමො නගෙර වැ්ඩ 

කරගතතො

13 2022 න�ොවැම්බර් 09 ව� ්බදාදා



14 2022 න�ොවැම්බර් 09 ව� ්බදාදා

තනපෝව�නේ ස්ට 
බුදු මඟ ව්ඩ� 
ඌරු පැටිේකී

නි

ස්කලංක වූ ආරණ්ය යස්නාෙනයේ 

නිහඬ �ව යමායහාතක්ට යහෝ 

බියඳන්යන් කුරුලු හඬක්ට යහෝ 

යල්න් හඬක්ටය. ඒත නැතනම්ප පිඹුයරකු්ට, 

හඳුන් දිවියයකු්ට වැනි ෙයතකු්ට �යවූ 

වඳුරු රිළා රංචුයව් බුකු බුකුව්ටය. එයස් 

වූවා කියා මහකැයල් භාවනානුයයෝගීව 

වැඩවෙන ස්වාමින් වහන්යස්ලායේ දැහැන 

බියඳන්යන් නැත. රතනපුර පැල්වාඩියේ 

මිණිපුර අමාශාන්ති තයපෝවනයේ ස්වාමින් 

වහන්යස්ලා විසිඑක් නමක් වැඩවෙති. 

රතනපුර දිොයව් ්රධාන ෙංඝනායක 

තයපෝවනයේ රතන හිමි යම්ප ආරාණ්ය 

යෙනසුයන් නායක හාමුදුරුයවෝය. 

වනවාසීව වැඩ වැඩවෙන යම්ප සියලු 

ස්වාමින් වහන්යස්ලායේ හිත මිනිසුන්ට 

පමණක් යනාව ගහ්ට යකාළ්ටද ෙතා 

සිවුපාවන්්ටද එකයස් කරුණාවන්තය. 

ඒ නිොම යෙනසුන ඇති වනයේ සිටිනා 

යකායි ෙතාත ස්වාමින් වහන්යස්ලා්ට 

�යක් ෙැකක් නැත. යෙනසුයනන් ඒ ො 

කරුණාවක් හිමිවුවත යෙනසුන අව්ට 

ගම්පවල සිටින ෙමහර මිනිසුන්යගන් නම්ප 

ඒ ෙතුන්්ට හරිය්ට අඩන්යතට්ටම්පය. කෑම 

යහෝ වතුර යහායායගන, එයස්ත නැතනම්ප 

මග වැරදී ගම්ප වදින හාවුන්, ඌරන්, 

වැලි මුවන් ඉතතෑවුන් වැනි ෙතුන් ගයම්ප 

දඩක්කරුවන්යගන් ගැලවුයේ අහම්පය�නි. 

�ඩගින්න්ට කෑම ටිකක් යහායායගන එන 

ෙතුන්්ට ගිනිබිඳ මස් කළා්ට පසු ලැය�න පාපය 

ඔවුන් යනාතකන්යන් ඇතැම්පවි්ට පරයලාවක් ගැන 

වයේ වගක් නැති නිො විය යුතුය. 

දවෙක් දා අකිරායේ අම්පමාත පුංචිම පුංචි 

අකීරාත රැයගන ගම්පමානය පැතත්ට යගාස් 

තිබුයේ කන්න්ට යමක් යහායායගනය. නමුත 

අවාෙනාව්ට එදා අකිරායේ අම්පමා එවන් 

දඩයක්කාරයයකු්ට අසුවුයේය. යවඩි හඬ්ටත, 

අම්පමා යව්දනායවන් කෑගැෙමින් දුවන හඬ්ටත 

බියවූ පුංචි අකිරා යවල්යායේ යවන පැතතක්ට 

දිව යගායම අස්යස් ෙැඟවුයේය. යායුතු අතක් 

යනාදැන යවල්යායේ අතරමං වී සිටි පුංචි 

අකිරායේ වාෙනාව්ට ඒ ඉෙව්ව්ට කරුණාවන්ත 

ගම්පවැසියයකු පැමිණ තිබුණි. ඔහු යගායම්ප අස්යස් 

ෙැඟවී සිටි පුංචි ඌරු පැ්ටවා දැක යගදර යගන 

ගියේ හිත උපන් කරුණාව නිොය. ඒ නිොම ඌරු 

පැ්ටවා්ට යගදර නිදහයස් හැයදන්න්ට ඉඩ දුන් 

අතර ‘අකිරා’ යනුයවන් නමක්ද දුන්යන්ය. 

“මීට අවුරුදදකට වි්ර කලින් ඒ ්ගම්ෙැසිො 
ආරණ්ය වස්නා�වන්ට ඇවිත් අකිරාවේ ක්ාෙ 
කිෙලා ව්ගනත් දුන්නා එොෙ කැවල්ට ෙෙන්න 
කිෙලා. එ්වකාට එො ටිකක් වලාකුයි. ්ගවම් 
හිටිවොත් අකිරාවේ ජීවිවත්ට අනතුරක් වෙයි 
කිෙන බෙට ්මයි ඔහු අකිරාෙ ආරණ්ය 
වස්නා�වන්ට ව්ගනැත් දුන්වන්. ඉතින් ටික 
දෙ�කට පස්ව� අපි අකිරාෙ කැවල්ට ෙැේො. 
ඒත් එො ගිවේ නෑ. අපි පස්ව�න් ආො. ආවෙ 
අවෙත් එවහම කළාට අකිරා කැවල්ට ෙන්න 
කැමති වුවේ නෑ. ඇවිත් අපිත් එක්ක හිටිො.”

තයපෝවනයේ වැඩ සිටින හිමිවරුන්්ට ස්නානය 

කරන්න්ට ඒ ආෙන්න දිය පිහිල්ලක් ඇතයතය. යපාඩි 

හාමුදුරුවරු ස්නානය්ට යේදී අකිරා කරන්යන් ඊ්ට 

යපර යන්න්ට යකටි පාරවල්වලින් එතැන්ට දිවීමයි. 

කැලෑයව් ඉන්නා ඌරන් මයඩ් ළගින්න්ට ප්රිය වුණත 

අකිරා්ට ඕනෑ මඩ යෙෝදා ගන්න්ටය. ඒ නිො යපාඩි 

හාමුදුරුවරු දිය ස්නානය කරන තුරු අකිරා ද දියේ 

�ැෙ යෙල්ලම්ප කරයි.   

“වපාඩි හාමුදුරුෙරු ෙතුරට පනිදදි අකිරාත් 
ෙතුරට පනිනො. අන්තිමට වපාඩි හාමුදුරුෙරු නාලා 
ව්ගාඩට එන්න කලින් අකිරාව්ගත් �බන් ්ගාලා නාෙලා 
ව්ගාඩට ්ගන්නො. මුළු දෙ�ම ඉන්වන අපිත් එක්ක. 
කැවල් �ව්ක් වුණාට කැවල්ට ෙන්න ආ�ම නෑ. එො 
කන්වන් වමවහ ඉතුරුවෙන කෑම. අෙට ෙටාපිටාවෙ 
අල ෙර්ග එවහම තිවෙනෙනම් ඒෙත් කනො. රෑට 
වුණත් එළිවෙන් ඉන්න එච්්චර කැමැත්්ක් නෑ. වපාඩි 
හාමුදුරුවෙෝ නිදා්ගන්න කුටිෙ ඇරලා නම් අකිරා 
නිදා්ගන්වන් ඒ ඇඳක් ෙට. 

යමහා්ට ආව දවස්වලම ඉඳලා අකිරා �ණ කියන 

තැන්ට ඇවිත ඉන්න පුරුදු වුණා. මං �ණ කියනවා 

නම්ප එයතන්්ට ඇවිත යහළයවන්යනවත නැතුව �ණ 

ඉවරයවනකල් ඉන්න පුරුදු වුණා. අද්ටත එයහමයි. 

යපාඩි හාමුදුරුවරු බුදුන් වඳිේදිත එයහමයි. ළඟ්ට 

යවලා යනායෙල්වී ඉන්නවා. හරිය්ට අහයගන ඉන්නවා 

වයේ. යතයරනවා වයේ. ධර්මශාලාව්ටත යන්න 

ආෙයි. ඒත මිනිස්සු �යයවන නිො වැඩිපුර යන්න 

යදන්යන නෑ. උයේ හතරයවේදී යපාඩි හාමුදුරුවරු 

අවදියවනවා. වැඩක් නැතත අකිරාත ඒ යවලාව්ට 

නැගිටිනවා. යපාඩි හාමුදුරුයවෝ උයේම බුදුන් වඳින්න 

ගියාම එයතන්්ට යවලත ඉන්නවා. දවල්්ටත අයේ 

ආශ්රයේ ඇවිද ඇවිද ඉන්නවා.”

අකිරා්ට යහාඳ බුේධි මට්ටමක් ඇති �වත 

හැමයදයක්ම යහාඳින් යතයරන �වත තයපෝවනයේ 

රතන හාමුදුරුයවෝ කියන්යන් ඒ හැසිරීම්ප නිතර 

ඇේට දකින ෙහ විඳින නිොය. එයස්ම දැන් දැන් 

අකිරා ගැන තයපෝවනය්ට යන එන්නවුන් දනිති. ඒ 

නිො ඒ ය�ායහෝයදයනක් නැවත යනවි්ට අකිරා හා 

පින්තූරයක් යගන යන්න්ට අමතක කරන්යන්ත නැත. 

මින් යපරද තයපෝවනයේ අකිරා වන්ම දහම්ට 

ලැදි මුයවක් සිටියේය. ඒ ‘ය�ෝධි’ය. ය�ෝධි ද 

තයපෝවනයේ නිදහයස් හැයදන අතයර් �ණදහම්ප 

ඇසුයව්ය. �ණ කියණා තැන්වල ඉඳයගන අකිරා 

යස්ම පැය ගණන් යනාෙැලී අො සිටියේය. ය�ෝධි ද 

යපාඩි හාමුදුරුවන් ඇසුර ප්රිය කළ මුයවකි. අවුරුදු 

නවයක් තයපෝවනයේ වැඩුණු ය�ෝධි දිනක් යපාඩි 

හාමුදුරුවරු පිරියවන් ඇරී එන යමායහායත පාර්ට 

යගාස් තිබුණි. ඒ යවලායව් �ෙයක වැදී ය�ෝධි අවෙන් 

ගමන් ගියේය. ගිහියගයින් මිදී සිටියත සියල්ල 

අනිත්ය �ව දැන සිටියත ය�ෝධියේ ෙමුගැන්ම 

තයපෝවනයේ හිමිවරුන්යේ සිත්ටද එදා දුකක් 

යගනායව්ය.  

“�ත්තුන්ට වුණත් කු�ල් සිත් ඇතිවෙනො. වපර 
�ං�ාවර අකු�ල් නැතිවෙන්න කු�ල් එකතු කරනො. 
ඒ ෙවේ අෙ මැරුණට පස්ව� වහාඳ ්ැන්ෙල 
උපදිනො. අකිරත් ඒ ෙව්ගයි කිෙලයි මං හි්න්වන්. 
�මහර මනුස්�වෙෝෙත් බණදහම්ෙල රඳෙන්න බැරි 
කාවලක �ව්ක් වෙලා අකිරා එො විසින්ම ්ධරමවේ 
හැසිවරනො.”

තයපෝවනයේ යෙනඟ ගැවයෙන්යන් 

ඔවුන්්ට යවන් කරපු කලාපයකය. භාවනා කරන 

ස්වාමින් වහන්යස්ලා වැඩ වෙන්යන් එතැනිනුත 

කියලෝමී්ටර් යදක තුනක් ඇතුයේ වූ වනයේය. ගයම්ප 

දඩයක්කාරයන් සිටියත යම්ප යකා්ටේට දඩක්කාරයන් 

එන්යන්ද නැත. අකිරා ්ටවුම්ට යන්යන්ත නැත. ඒ නිො 

දහම්ප යෙවයන් ඉන්නා අකිරායේ ජීවිතය සුරක්ෂිතය. 

බියංකො �ො�ොයේකොර

තයපෝවනයේ රතන 

හාමුදුරුයවෝ කියන්යන් අකිරා 

ළඟ ඒ යවනයකා්ටත තිබුයේ 

වනයේ ෙයතක් ළඟ තිබිය යුතු 

ගතිගුණ යනාවන �වයි. ඉතාමත 

කීකරුකමකින් ෙහ පිරිසිදුව 

සිටින්න්ට කැමති අකිරා වැඩි 

කලක් යන්න්ට කලින් �ණදහම්ප 

ආදියේද ලැදි�වක් යපන්වන්න්ට 

ගතයතය.

“අවේ වමවහ වපාඩි 
හාමුදුරුෙරු හත් අටනමක් 
ඉන්නො. අකිරා මං එක්ක 
ෙවේම උන්නාන්වස්ලා එක්කත් 
වබාවහාම ඉක්මනට ොළු වුණා. 
වපාඩි දරුෙන්ට ෙවේ අකිරාටත් 
ඕන ව�ල්ලම් කරන්න. වපාඩි 
උන්නාන්වස්ලා පස්ව�න් දුෙනො. 
ළඟට ගිහින් වහාම්වබන් ඇන 
ඇන ව�ල්ලමට ක්ා කරනො. 
්ෙ අමුතු �දවදකින් වකඳිරි 
්ග්ගා වමානෙවදෝ කිෙනො. වපාඩි 
උන්නාන්ව�ලා පිරිවෙන් ගිොම 
වේන්න නැත්්ම් එවහම වකඳිරි 
්ග්ගා වමානෙවදෝ කිෙනො. 
පිරිවෙන් ඇරිලා එනකල් ම්ගට 
වෙලා බලන් ඉන්නො. ඇඟ අ් 
්ග්ගා ඉන්නෙනම් හරි ආ�යි.”

නමහෝට ආව ෙවස්වලම 
ඉඳලො අකිරො ්බණ කිය� 
තැ�්ට ඇවිත ඉන� පුරුදු 
වුණො. මං ්බණ කිය�වො 
�ම එනතන්ට ඇවිත 
නහළනවනන�වත �ැතුව 
්බණ ඉවරනව�කේ ඉන�වො. 
අේටත එනහමයි

නපොඩි උන�ොනනසලො 
පිරිනවන ගියොම නප්න� 
�ැතතම නකඳිරි ගගො 
නමො�වනෙෝ කිය�වො. 

පිරිනවන ඇරිලො එ�කේ 
මග්ට නවලො ්බලන 

ඉන�වො.

තප�ෝවනපේ රතන හිමි
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ඉනදිකො ප්ර�ොනදු 
මන�ෝඋපනදශිකො
සමොජ විද්ො ග්රන් කතුවරි

ජී

වියත්ට එක පි්ට එක කරදර ්රශන 

විතරක්ම එනයකා්ට යකයනක්යේ 

මානසික තතතවය පිරියහන එක 

අමුතු යදයක් යනයමයි. ඇය්ටත යවලා 

තිබුයේ ඒක. නම්ප ගම්පවලින් හඳුන්වන්න 

�ැරි නිො  ඇය්ට මම රංගනී කියන්නම්ප. 

වරක් යදවරක්ම සියදිවි නොගන්නත 

රංගනී උතොහ කරලා. තනියම යනයමයි 

දරුයවෝ යදන්නත එක්ක.

ජීවියත එපායවච්චි ස්වභාවය වයේම 

තමන් වරදක් කළා වයේ හැඟීමකුත ඇය්ට 

දැනුණලු. ඒ වයේම කිසියේක්ට ආොවක් 

නැතිකමක් එක්ක මහා යවයහයෙකර 

�වකුත දැනිලා. ඔය ලක්්ෂණත එක්ක 

රංගනී විශාදයයන් යපයළන �ව 

වවද්වරු නිගමනය කරලා. ඖ්ෂධ 

්රතිකාර ල�ායදන අතරතුයර් මානසික 

උපයේශන ල�ායදන්න තමයි ඇයව මයේ 

ළඟ්ට යයාමු කරලා තිබුයේ. 

වැඩි වයෙක් නැති වුණත ඇය්ට තිබුයේ 

ය�ායහාම වැඩිමල් යපනුමක්. ඉතින් 

ය�ායහාම දුක් විඳපු කාන්තාවක් �ව ඇය 

දිහා �ැලූ �ැල්ම්ට යකයනක්්ට අනුමාන 

කරන්න පුළුවන්. රංගනී ොමාන්ය පවුලක 

යකයනක්. පාෙල් අවෙන් යවච්චි හැටියේ 

රැකියාවක්ට ගිහිල්ලා. ඒ යනයකා්ට 

එතැනදි හිතවත වුණු තරුණයයක් එක්ක 

හිතුවක්කායර්ට පැනලා යේදි වයෙ 19යිලු. 

“එයෝට රස්සොවේ 
තිබුණු නිසො ම්ට රස්සොව්ට 
යන� කමමැලි හිතුණො. පස්නස් 
මම නජොේ එනකන අයින වුණො. ්බැඳලො ටික 
ෙවසේ ය�නකෝට එයො සෑනහ� නව�ස් 
වුණො. එයො කුඩු ගහ� නකන�ේ කියලො 
මම ෙැ�ගතනත ළමයි නෙන�ත ලැබුණ්ට 
පස්නසයි.”

රංගනී්ට ලැබිලා තිබුයේ නිවුන් දරුයවෝ. 

දරුවන්්ට අවුරුේද යන්න කලින් ෙැමියා 

ඇයව දාලා ගිහින්.

“ෙරුනවෝ නෙන�ො ජීවත කරවන� මම 
න�ොසෑනහන� මහනස වුණො. ළමයි ්බලොගන� 
නකන�ේ �ැති නිසො රස්සොවේ කරන� 
පුළුවනකමේ තිේන්බත �ැහැ. එනහන 
නමනහන සේලි ඉේල ඉේලො තමයි ජීවත 
වුනණ.”

එක දරුයවක්්ට හැයදන දරුණු 

අෙනීපයක් නිො ඔය අතයර් රංගනී 

ක�යලන් ළිප්ට වැටිලා. රංගනීයේ 

අෙරණකම දැනගතතු පිරිමි කීපයදයනක්ම 

විටින් වි්ට ඇයගන් ්රයයෝජනත අරයගන 

තියයනවා. මුදල් අවශ්ය නිො ඕනම 

යකයනක්යේ අයුතු යයෝජනාවක්ට කැමැති 

යවන තතතවයක තමයි ඇයත ඉඳලා 

තිබුයේ. හැ�ැයි ඒ පුේගලයන්යගත විවිධ 

තාඩන පීඩනවල්ට මුහුණ යදන්න වුණු නිො 

තමයි ඇය්ට විශාදය වැළදිලා තිබුයේ. 

මුලින්ම මම ඇයේ වැඩිහිටින්්ට කතා 

කරලා ඇය්ට ඔවුන්යේ ෙහාය ල�ාදුන්නා. 

රංගනී්ට මයනෝ අධ්ාපනය ෙහ ්රජනන 

්චර්යා ්රතිකාර කළා. ෙමාජ සු�ොධන 

ආයතනවල්ට කතා කරලා මූල්යමය උදව් 

අරන් දුන්නා. ඉතින් රංගනී ටියකන් ටික 

සුවවුණා. යම්ප යවනයකා්ට ඇය නිවයස්ම 

පුංචිව්ට ඇඳුම්ප මහයගන දරුව්ට ්රතිකාර 

කරයගන ඉන්නවා.

රංගනී ඇයේ ජීවියත යගාඩක් තැන්වල 

අරන් තිබුයේ වැරදි තීරණ. අඩු වයසින් 

යනාගැළයපන විවාහයක් කරගතතු 

එක එකක්. අනික රස්ොව අතඅරින්න 

ගතතු තීරණය. මානසික යරෝහල්වලයි, 

සිරයගවල්වලයි ඉන්න යගාඩක් කාන්තාවන් 

ආර්ථික අනාරක්ෂිතතාව නිො ඒ තතතවය්ට 

වැටුණු අය. ඒ ගැන මම යපෞේගලිකව 

අධ්නය කරලා තියයනවා. 

යලාකු යවලා යහාඳ රස්ොවක් කරන්න 

ඕයන් කියන අදහෙ පුතායේ ඔලුව්ට දාන 

යගාඩක් අම්පමා, තාතතලා දුවයේ 

ඔලුව්ට දාන්යන් යලාකු යවලා 

යහාඳ කොදයක් කරයගන 

යගදරයදායර් වැඩ කරයගන 

ඉන්න වයේ අදහෙක්. 

විවාහයක් යහායේදි වුණත 

�ලන්යන් මනමාලය්ට ෙල්ලි 

තියයනවද කියන එකයන්.

ඇතත්ටම රස්ොවක් 

කරන්න ඕයන් ෙල්ලි නිොම 

යනයමයි. ඒක්ට යහ්තු 

යගාඩක් තියයනවා. පළවැනි 

එක ආර්ථික සුරක්ෂිතාව. ජීවත 

යවන්න ෙල්ලි නැති නිො යන්න 

එන්න තැනක් නැති නිො ෙැමියයේ දෙ වද 

ඉවෙයගන ජීවතයවන ගෑනු ඕනතරම්ප අද්ටත 

අයේ රයට ඉන්නවා. විවාහයවලා ටික දවෙක් 

යේදි යගාඩක් ෙැමියන් බිරිඳ්ට රස්ොයවන් 

අයින් යවන්න කියනවා. “ඔයො මහනස නවන� 
ඕනන �ෑ ඔයෝට සලක� එක මනේ යුතුකමේ. 
ඔයො වැ්ඩ්ට ගියොම ළමයි ්බලොගනනන කවුෙ?” 
වයේ යහ්තු යගාඩක් කියනවා. ඇතැම්පයදනා 

ඔය යේ කරන්යන්ම බිරිඳව තමන්යේ ය්ටයත 

තියාගන්න පහසු යවන්න. එතයකා්ට යමාන 

යේ වුණත ඇය්ට විවාහයයන් යන්න �ැහැ 

කියන අරමුණ මතයි.

ඒ වයේ ගැ්ටලුවක් නැති වුණත හිතන්න 

හදිස්සියේවත ෙැමියා නැතියවනවා නැතතම්ප 

දරුණු අෙනීපයක් හැයදනවා. එතයකා්ට ඒ 

පවුයල් ආර්ථිකය ෙම්පපූර්ණයයන්ම කඩායගන 

වැය්ටනවා. යම්ප වයේ ්රශන නිො අෙරණ 

වුණු කාන්තාවන් යකාච්්චරද? දීර්ඝකාලයක් 

රැකියාවක් යනාකළ යකයනක්යේ නිපුණතාව 

අවම නිො අලුතින් රැකියාවක්ට යන එකත 

ඔතැනදි ටිකක් දුෂකර යවනවා.

මයේ මිතුරියක් හිටියා. ඇයේ ෙැමියා්ට 

උතුරන්න තරම්ට ෙල්ලි තියයනවා. ඒ 

යමානා වුණත ෙැමියයේ ෙල්ලිවලින් 

ජීවතයවනයකා්ට කියාගන්න �ැරි අමුතු 

හිස්කමක් දැයනනවාය කියලා ඇය මාත 

එක්ක කියලා තියයනවා.

රස්ොවක් කරේදි නැතතම්ප තමන්්ටම 

කියලා අත්ට මුදල් එන මාර්ගයක් තියයේදි 

ඒයකන් යලාකු තෘේතියක්, ආතමඅභිමානයක් 

දැයනනවා. අනික ඒක යපෞරු්ෂය්ටත 

යහාඳයි. රැකියාවක් යනාකරන කාන්තාවක් 

දවල් දවයස් යගදර තනියවනවා. එතයකා්ට 

ඇයේ ෙමාජ ෙම්ප�න්ධතා අඩුයවනවා. 

හැ�ැයි රැකියාවක් කරන කාන්තාවක්ට යාළු 

මිත්ර ෙම්ප�න්ධකම්ප හදාගන්න පහසුයි. යගදර 

වැඩ කර කර තනියම ඉන්නව්ට වඩා ඒක 

මනේට ෙහනයක්.

2021 වර්්ෂයේ දතතවල්ට අනුව ලංකායව් 

කාන්තා විරැකියා අනුපාතය 8.39%.  උපාධි 

ගතතු ය�ායහාම දැන උගත කාන්තාවන් 

පවා දරුයවෝ ලැබුණු හැටියේ රැකියාවලින් 

ඉවතයවන තතතවයක් තියයනවා. එක 

අතකින් ඒක රයට ෙම්පපත නාස්ති 

කිරීමක්. රයට ෙල්ලිවලින් ඉයගනයගන 

රයට ආදායම්ට දායකතවයක් ෙපයන්යන් 

නැතතම්ප ඒක ර්ට්ටත කරන වරදක්.

ඊළඟ්ට ෙැමිය්ට කරන උදව්වක් විදිය්ට 

රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. ෙමහර 

ෙැමියන් ඉන්නවා ඇතත්ටම බිරිඳව 

මහන්සි කරවන්න කැමැති නැහැ. අනික 

පවුල් �ර අදින්න ඕයන් පිරිමියා විතරයි 

කියන මතය පුංචි කායලදිම ඒ අයයේ 

ඔලුව්ට දාලා තියයනවා. ඒ කායල් හැම 

යගදරකම වයේ අම්පමලා පැදුරු, වටටි, 

යපටටි විව්වා, ලණු ඇඹරුවා, ය�ෝතල් 

කිරි නැතතම්ප කයඩ්අේපන් හරි විකුණලා 

ෙැමිය්ට හයියක් වුණා. අනික ඒ කායල් 

වයේ යනයම්ප යම්ප කායල් ආර්ථියක්. 

පිරිමිය්ට විතරක් යගදර �ර තනියම 

දරන්න අමාරුයි කියන එක අමුතුයවන් 

කියන්න ඕයන් නෑයන්. 

ගෑනු රස්ො කරනයකා්ට පවුල් 

කැයඩනවා, ළමයින්යේ යෙෞඛ්ය, 

අධ්ාපනය දුර්වල යවනවා 

කියලත කියනවා. ඒ යේවල් හරිය්ට 

කළමනාකරණය කරගන්න යදන්නම 

දැනගන්න ඕයන්. බුේධිමත දක්්ෂ 

දරුයවාත හදලා වෘතතීය ජිවියතත 

ොර්්ක කරගතතු කාන්තායවෝ යකාච්්චර 

ඉන්නවද? දරුයවෝ දාලා රස්ොවක්ට 

යන්න �ැහැ කියලා හියතනවා නම්ප ස්වයං 

රැකියාවක් කරන්න. තමන්යගම යදයක් 

යගදර ප්ටන්ගන්න. එතයකා්ට දරුයවාත 

ඒවයගන් ආදර්ශ ගන්නවා.

ඉතින් මම කියන්යන් හස්�න්ඩ් 

යකෝටිපතියයක් වුණත කමක් නැහැ, 

තමන්යගම යදයක් කරන්න. බුක්මාර්ක් 

ටිකක් හදලා කයඩ්ක්ට දාන්න. නැතතම්ප 

ඔන්ලයින් යජාේ එක්ක කරන්න. 

යදමාපියන් වුණත දුවනියන්ව 

ෙල්ලිකාරයන්්ට �න්දන්න හදන්යන් නැතිව 

ඔවුන්්ට යහාඳ අධ්ාපනයක් යදන්න. 

අධ්ාපනය කියන්යන් උපාධි ගන්න එකම 

යනයම්ප. දරුවන්යේ නිපුණතා, වෘතතීය 

හැකියාවන් එයහමත දියුණු කරගන්න 

උදව් යදන්න. කාන්තාවක් මහන්න, 

යගාතන්න ඉයගන ගන්න එක කවදාවත 

අපයත යන්යන් නැහැ. දියණියකයේ 

ජීවියත්ට ආතමාභිමානයක් ෙමාජ 

වටිනාකමක් යදන්න පුළුවන් නම්ප ඒක 

තමයි යදමාපියන්්ට ඇය යවනුයවන් 

යදන්න  පුළුවන් යහාඳම යේ. 

ඒ වයේම යම්පකත කියන්න ඕයන් 

තමන් රැකියාවක් කරේදි ෙැමියව ය්ටත 

කරගන්න ඕයන් කියලා හිතන ගෑනු 

උදවියත ඉන්නවා. ෙල්ලි, රැකියා තිේ�ා 

නැතා, ෙම්ප�න්ධතාවයක් ඇතුයේ කවුරුත 

කාවවත ය්ටත කරගන්න ඕයන් නැහැ. 

යදන්න්ට යදන්නා ෙහයයෝගයයන් ආදයරන් 

ඉන්න එකයි වැදගත.

නසේවනදි නහට්ටිආරචචි 

මෙතතෙට 
ඉර ෙඳ ශ�්නත 

ශ්දන්්න පුළුවන් වුණත 
ඔෙඩා රස්ඩාවේ 

කරන්්න 
ගෑනු 

රස්සො 
කර�නකෝට පවුේ 

කැන්ඩ�වො, ළමයිනනේ 
නසෞඛ්ය, අධ්ොප�ය 

දුර්වල නව�වො කියලත 
කිය�වො. ඒ නදවේ හරිය්ට 
කළම�ොකරණය කරගන� 

නෙන�ම ෙැ�ගන� 
ඕනන
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සමහරු අහ�වො

රු

සියායව් මහා ගතකරු විදිය්ට හඳුන්වන ලියයෝ 

ය්ටෝල්ස්ය්ටෝයි කතුවරයයක් වයේම ගුරුවරයයක්. 

ය්ටෝල්ස්ය්ටෝයියේ කතු භූමිකාව ්රක්ට වුණත ගුරු 

භූමිකාව එච්්චරම ්රක්ට නැහැ. 

ය්ටෝල්ස්ය්ටෝයි පාෙලක් හදනවා. පාෙයල් මුල් ගුරුතුමා 

වයේම එකම ගුරුතුමත ඔහු. යම්ප පාෙල්ට දරුවන්්ට කැමැති 

යවලාවක යන්න එන්න පුළුවන්. යපායත පාඩම්ප උයේ්ට 

විතරයි. දවල්වරුයව් ලියයෝ දරුයවෝ එක්ක එකතු යවලා සිංදු 

කියනවා, න්ටනවා, දරුවන්්ට කතන්දර කියලා යදනවා. යම්පක 

හරි අපූරූ ඉස්යකෝලයක් නිො දරුයවාත ඔහු්ට ෙැලකුයව් 

යාළුයවක්්ට වයේලු. 

හැ�ැයි ලියයෝයේ ඉස්යකෝයල් දරුවන්්ට මුල් ගුරුවරයා 

එක්ක තිබුණු ෙමීප �ැඳීම අයේ රයට 

යගාඩක් දරුවන්්ට නැහැ. ඒකයන් 

ඉස්යකෝයල් කායල්දි ප්රින්සිපල්යේ ඔෆිස් 

එක ගාවින් යන්නත අපි �ය... ප්රින්සිපල් 

එේදි මහා භයානක ෙතවයයක් දැක්කා 

වයේ යරාතත පිටින් පංති කාමරවල්ට 

දුවපු අතීතයක් ම්ට වයේම �හුතරයක්ට 

තියයනවා. 

හැ�ැයි මාතයල් සුමංගල විද්ාලයේ 

දරුයවාත අර ලියයෝයේ පාෙයල් දරුයවෝ 

වයේයි. යම්ප පාෙයල් දරුවන්්ට ඕන 

යවලාවක �ය නැතිව විදුහල්පතියේ 

කාර්යාලය්ට යන්න එන්න පුළුවන්ලු. 

ඒ නිො ඉස්යකෝයල් හැම දරුයවක්ම 

ප්රින්සිපල්ව මුණගැහිලා “බුදුෙරණයි, ්ට්ටා �ායි” කියලලු 

යගවල්වල්ට යන්යන්. යම්ප විදුහල්පතිත ලියයෝ වයේම දරුයවෝ 

එක්ක න්ටනවා, ගයනවා, සිංදු කියනවා. 

හැ�ැයි යම්ප පාෙයල් ඉන්යන් විදුහල්පතිවරයයක් යනයමයි 

දරුවන්්ට ය�ායහාම යලන්ගතු විදුහල්පතිනියක්. 

“ඔන්න දෙ�ක් ටිකක් දෙල් වෙලා අම්මා වකවනක් 
ඉස්වකෝවල්ට දුෙව්ගන දුෙව්ගන ආො. දරුවෙෝ වදන්නට 
දෙල්ට කෑම අරව්ගනයි අම්මා ඇවිත් තිබුවේ. දරුවෙෝ 
කෑම අම්ක කරලා ඇවිල්ලා කිෙලයි මම හිතුවේ. 

වම් දරුවෙෝ වදන්නාවේ ්ාත්්ා ්ගහකින් ෙැටිලා. 
ඉතින් හරිෙට කන්න වබාන්න නැතිලු. උවදට කහට 
බීලලු ඉස්වකෝවල් එන්වන්. අවන් අර අම්මා වකාවහන් 
හරි කෑම ටිකක් වහාොව්ගන ්මයි ඇවිත් තිබුවේ. 
එදා ඉඳලා මම ඒ දරුෙන්ට ව්ගදරින් කෑම වේනො. 
දරුවෙෝ වදන්නත් ෙැවඩ්ට හරි ආ�යි. ප්රින්සිපල්වේ කෑම 
කන එක වපාඩ්වඩෝ වදන්නට වලාකුකමක්ලු. හැවමෝත් 
එක්කම ආඩම්බවරන් ඒ ්ගැන කිෙනෙලු. මම ඉන්වන් 
ග්රාමීෙ පා�ලකවන්. ඉතින් ඉස්වකෝවල් ව්ගාඩක් දරුෙන්ට 
ආරථික ප්රේන. මම ඇතුළු කාරෙෙමේඩෙ අපිට 
පුළුෙන් විදිෙට ඒ හැම දරුවෙක්ටම උදේ කරනො.”

දරුයවෝ ගැන ඇයේ හියත තියයන �ැඳීම පැහැදිලි 

කරන්න ඒ ව්චන ටිකම ඇති. විදුහල්පති යකයනක් 

කිව්වහම අයේ ඔලුව්ට එන්යන් ටිකක් තලතතෑනි වයෙක 

යකයනක්වයන්. හැ�ැයි ඇය ය�ායහාම තරුණයි. සුන්දරයි. 

අද ‘ධරණී’ කවරය හැඩයවන්යන් ඇයේ ආදරණීය රුයවන්. 

ඇය සුභා්ෂණී ඒකනායක. විදුහල්පතිනියක් වයේම ඇය 

්රක්ට ොහිත්ය වි්චාරිකාවක්. 

“වලෝෙරස්ලා අඳින සුදු �ාරිෙට මම හරි ආ�යි. ඒ 
නි�ා පුංචි කාවල් මට ඕන වුවේ නීතීඥෙරිෙක් වෙන්න. 
එක එක කාවලට එක එක හීන දැක්කා. වකාවහාම හරි 
ෙමක්කමක් වත්වරන කාවලදි මට ඕන වුවේ ගුරුෙරිෙක් 
වෙන්න. 

2005දී මා්වල් දිස්්රික්කවේ වහාඳම ප්රතිඵලෙකුත් 
එක්ක විේෙවිද්ාල ෙරම් ලැබුණා. හැබැයි ගුරුෙරිෙක් 
වෙන්න ඕන නි�ාම කැම්පස් වනාගිහින් විද්ාපීඨ ගිො. 
පස්වස් අනුරා්ධපුර ස්ෙරණපාලි බාලිකාෙට නැටුම් 
ගුරුෙරිෙක් විදිෙට පත්වීම ්ගත්්ා. මා්වල් �ංඝමිත්්ා 
ඉස්වකෝවලත් වස්ෙෙ කළා. ෙෙසින් අඩු වුණත් වස්ො 
කාලෙ ෙ�ර පහට ෙැඩි නම් විදුහල්පති විභා්ගෙට 

ලිෙන්න පුළුෙන්. ඒ විභා්ගෙ �මත් වෙලා 
නිවෙෝජ්ය විදුහල්පති විදිෙට මා්වල් සුමං්ගල 
විද්ාලෙට ආො. ෙ�රකින් පා�වල් විදුහල්පති 
විදිෙට පත්වුණා.”

*තරුණ වයෙකින් විදුහල්පතිනියක් යවන එක 

යමාන වයේ අතදැකීමක්ද?

“ඒක හරි විවේ්ෂ අත්දැකීමක්. මටත් මවේ 
පා�වල් දරුෙන්වේ ෙෙව�ම පුංචි දරුවෙෝ 
වදන්වනක් ඉන්නො. ඒ නි�ා ඉස්වකෝවල් දරු 
පැටේ මට හරි ළඟයි. ළමවෙක්ට අකුරු ලිෙන්න 
බැරි නම් මට දැවනන්වන් මවේ දරුවෙක්ට 
අකුරු බෑ ෙව්ගයි. ඉතින් මට හිව්න්වන් 
වම් ෙවේ ්නතුරුෙලට ්රුණ අෙත් එන්න 
ඕවන්. පරම්පරා අ්ර දුරස්්ථ බෙ අඩු වුණහම 

දරුෙන්වේ අදහස් වත්රුම් අරන් ඔවුන් එක්ක පෑහිලා 
ෙැඩ කරන්න වල්සියි.”

ගුරුවරයා ෙහ ශිෂ්යයා අතර පිය පුතු ෙම්ප�න්ධයක් 

තියයන්න ඕනය කියලා වේග පාලියේ බුදුන් යේශනා කරලා 

තියයනවා. පාෙයල් දරුවන්්ට ඈ ෙලකන්යන් ඇයේම 

දරුවන්්ට වයේ �ව යි ඇයත කියන්යන්. 

“දරුවෙක් �මා�ෙට ෙන්වන් පා�වලන්. එ්ැනදි 
ගුරුෙරවෙක්ටත් වලාකු ේගකීමක් පැෙවරනො. ඉතින් 
ගුරුෙරු හැමවෙලාවෙම �මා�ෙට ෙඩා ඉස්�රහින් 
ඉන්න ඕවන්, ්ාක්්ෂණෙ ෙවේම වලෝවක් ්ගැනත් 
දැනව්ගන ඉන්න ඕවන්. වකාවරෝනා කවල් ්ාක්්ෂණෙ 
වනාදන්නකම නි�ා ව්ගාඩක් ගුරුෙරුන්ට උ්ගන්ෙන්න 
අමාරු වුණා. හැබැයි ඒකට ගුරුෙරෙටම ඇඟිල්ල 
දික්කරන්නත් බැහැ. අවේ සිස්ටම් එවකන්ම ගුරුෙරො 
කිෙන වකනාෙ පුංචි වකාටුෙට දාලා රාමු කරලා 
තිවෙනො, එක වි්ෂෙක් වෙන් කරව්ගන ඒක උ්ගන්ෙව්ගන 
ඉන්න එකයි ගුරුකම කිෙලා. ඉස්�රහදිෙත් අන්න ඒක 
වෙනස් කරන්නයි අපි බලන්න ඕවන්.”

ගුරුවරුන්යේ දඩුවම්පවල්ට ලක්යවන දරුවන් ගැනත 

අපි්ට නිතර අහන්න ලැය�නවයන්. ඒ ගැන ඇය කිව්යව් 

යමයහම යදයක්. 

“දරුවෙක්ට වි්රක් වනවම් වකවනක්ට ්ගහන්න ්ෙත් 
වකවනක්ට අයිතිෙක් නැහැ. දුරෙලම ගුරුෙරෙවේ 
අවිෙ ්මයි දඬුෙම. ගුරුෙරුන්ට, දරුෙන්ට ්ගහන්න 
එපා කිෙලා ්චක්රවල්ඛෙක් පො තිවෙනො. අපි ඉන්වන් 
දරුෙන්ට වහාඳ නරක කිෙලා වදන්න. �මාව�ට ගිහින් 
ෙැරදි කළාම දඬුෙම් ලැවබන්න පුළුෙන් කිෙන එක 

විදුහේපති නකන�ේ 
ඇයි ගවුම ඇඳලො 
නෆොන්ටෝ දානනන කියලො 

සුභඩාෂිණි ඒක්නඩාෙක

දුර්වලම 
ගුරුවරයනේ අවිය 

තමයි ෙඬුවම. 
ගුරුවරුන්ට, 

ෙරුවන්ට ගහන� 
එපො කියලො 

්චක්රනේකයේ පවො 
තිනය�වො

කවරනේ කතොව



17 2022 න�ොවැම්බර් 09 ව� ්බදාදා

නපොඩි කොනේ ෙවසේ අමමො ‘මො 
එේකලො අම�ොපව වී ේබර...’ 
සංදුව කිේවො. ඒ තොතතො දුවව 

දාල ගිය දුක්ට එදා මම නහොඳ්ටම 
ඇඬුවො. තව නකන�ේ ගැ� 

සංනේදී ෙරුනවෝ හෙනනන අන� 
එනහමයි

උ්ගන්ෙන්න. ෙැරදි හදා්ගන්න උදේ 
කරන්වන් නැතුෙ ඒෙට ළමයින්ට දඬුෙම් 
කරන්න ගුරුෙරුන්ට අයිතිෙක් නැහැ. 
ඒ ෙැරැදද වුණත් නිෙැරැදි කරන්න 
සුන්දර විදිෙක් වහාෝගන්න ගුරුෙරො 
දක්්ෂ වෙන්න ඕවන්. 

ඒ ෙවේම ්මා �මහර ගුරුෙරු 
ඉන්නො දරුෙන්ට නි්රම අරක 
කරන්න එපා වම්ක කරන්න එපා කිෙන. 
එක ෙ�රට ෙන දරුවෙෝ ඉස්�රහා 
වේලිවේ ඉඳ්ගන්න වපාරකනො. 
ප්රේනෙක් ඇහුෙම උත්්ර වදන්න 
අත් උස්�නො. හැබැයි බලන්න උ�ස් 
වපළ පංතිෙලදි දරුවෙෝ ඉඳ්ගන්න 
ආ�ම පිටිපස්වස්. පුංචි කාවල් ඉඳලම 
දරුෙන්ට එපා කිෙන එවකයි දඬුෙම් 
කරන එවකයි ප්රතිඵලෙ ්මයි ඒක.”

ඒ කතායවන් පස්යස් මම ඇයගන් 

ඇහුයව් ොහිත්ය ගැන. 

“මට ඉන්වන් අයිෙයි, නංගියි. ඒ 
වදන්නටම ලස්�නට සිංදු කිෙන්න 
පුළුෙන්. මට වහාඳටම සිංදු කිෙන්න 
බැහැ. ඒ නි�ා පුංචි කාවල් ඉඳලම මම 
කවේ සිංදු, කවි, ක්ා වි්චාරෙ කරපු 
එක. එකපාරක් මට ‘සිහිනෙකි රෑ’ 
ෙැඩ�ටහනට ආරා්ධනාෙක් ලැබුණා. 
මාෙ වබාවහෝවදනා අඳුන්ගත්වත් 
ඒවකන්. ග්රන්්ථ එළිදැක්වීම්, 
රූපොහිනී ගී් වි්චාර ෙවේ 
ෙැඩ�ටහන්ෙලට �හභාගී වෙනො. 
වම් දෙස්ෙල ගුෙන්විදුලි ර�ාස්ොදන 
ෙැඩ�ටහනකටත් �ම්බන්්ධ වෙලා 
කටයුතු කරනො.”

ඒ වයේම ඇය කිවිඳියක්. ඇයේම 

කවියපාතක් එළිදක්වන්නත වැඩ ක්ටයුතු 

සූදානම්ප �ව ඇය කිව්වා. 

“අවේ ළමයි වපාත් කිෙෙන්වන් නෑ 
කිෙලා ව්ගාඩක් අම්මලා ්ාත්්ලා 
කිෙනො. මම නම් ඒ ෙරද පටෙන්වනත් 
ෙැඩිහිටිෙන්ට. එොලා රෑට ටීවී එවක් 
ෙන වටලිනාට්ය බලන ්ගමන් දරුෙන්ට 
වපාත් කිෙෙන්න අෙොද දීලා හරි 
ෙන්වන් නැහැ. අෙොදෙට ෙඩා 
ආදරශෙ කෙදත් ෙටිනො. 

පවුලක් ව්ගාඩ නැව්ගන්වන් අම්මා 
ම්. ඉතින් අම්මාට වහාඳ දැනුමක් 
තිවෙන්න ඕවන්. ්ගෑනිවෙක් වුණාම 
සිංදුෙක් අහන්න ඕවන්, වපා්ප්ක් 
කලාත්මක චිත්රපටෙක් බලන්න ඕවන්. 
ඉස්�ර අවේ අම්මා නිදා්ගන්නවකාට මට 
ක්න්දර කිෙලා වදනො. වපාඩි කාවල් 

දෙ�ක් අම්මා ‘මා එක්කලා අමනාපෙ 
වී දබර...’ සිංදුෙ කිේො. ඒ ්ාත්්ා 
දුෙෙ දාල ගිෙ දුකට එදා මම වහාඳටම 
ඇඬුො. ්ෙ වකවනක් ්ගැන �ංවේදී 
දරුවෙෝ හදන්වන් අන්න එවහමයි. 
අනික මම හි්න හැමවදම හරි, මම 
හැමවදම දන්නො කිෙලවන් ව්ගාඩක් 
අෙ හි්න්වන්. හැබැයි වපාත් කිෙෙනො 
නම් ඒක ෙැරදියි කිෙලා වත්වරනො. 
ඇත්්ටම වම් වලෝවක් අපි දන්න වදෙල් 
වබාවහාම වපාඩ්ඩයි.”

ඇතත, අපි දන්න යේ ය�ායහාම 

ඇබිතතයි කියලා බුදුන් පවා යේශනා කරලා 

තියයනවායන්. ඔය කතායවන් පස්යස් ඇයේ 

පවුල ගැනත අපි ටිකක් කතා කළා. 

ඇය්ට පුංචි දුවනියක් වයේම පුයතකුත 

ඉන්නවා. ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදායව් 

අදිකාරිලත නිලධාරී කනිෂක ජයලත ඇයේ 

ෙැමියා. 

“ව්ගාඩක් වෙලාෙට මම විරහෙ ්ගැන 
ලිෙනො. ඒො දැක්කම ඔොවේ 
හස්බන්ඩ් ඔොට �ලකන්වන් නැදද 
කිෙලා �මහරු අහනො. ඒො මවේ 
හි්ට දැවනන කවි සිතුවිලි මි�ක මවේ 
වපෞද්ගලික අත්දැකීම් වනවමයි. මට 
මවේ �ැමිෙව්ගන් වලාකු �හාෙක් 
ලැවබනො. නැත්්ම් වම් හැමවදම 
හරිෙට කළමනාකරණෙ කර්ගන්න 
අමාරුයි. මවේ ්ාත්්ාත් මට වලාකු 
�හාෙක් වදනො.”

පාෙයල් කාර්යයමේඩලයේ ෙහාය 

ගැනත ඇය නිතරම වයේ මතක් කළා. 

අවොන වශයයන් ‘ධරණී’ කියවන ඔ� 

යවනුයවන් ඈ කිව්යව් යමයහම යදයක්. 

“මම ්ගවුමක් ඇඳලා ව�ාවටෝ එකක් 
දැම්මම විදුහල්පති වකවනක් ඇයි 
්ගවුම් ඇඳලා ව�ාවටෝ දාන්වන් කිෙලා 
�මහරු අහනො. විදුහල්පති වකවනක් 
වුණත් මටත් වපෞද්ගලික ජීවි්ෙක් 
තිවෙනො. මට ෙවේම හැවමෝමටම 
වපෞද්ගලික ජීවි්ෙක් තිවෙනො. 
ඉතින් ්ෙ වකවනක්ව්ග වපෞද්ගලික වද 
අඩුපාඩු වහාෙ වහාො ඒ අෙට මානසික 
පීඩනෙක් වදන්න එපා. ව්ගාඩක් 
වෙලාෙට ඔෙ විදිෙට අනුන්වේ මානසික 
නිදහ� සීමා කරන්න හදන්වන් ්මන්ට 
මානසික �තුටක් නැති උදවිෙ’ 

ඒ නි�ා නි්රම ්මන්වේ �තුට 
්ගැන හි්න්න. ඒ වමාවහා් �තුටින් 
ව්ගෙන්න. වෙන අෙ ම් ්මන්වේ 
�තුට වහාෙන්න ෙන්න එපා. ්මන්වේ 
වහාඳම ොළුො ්මන් කර්ගන්න. 
්මන්ට ඇබබැහි වෙන්න. එ්වකාට 
අනිත් අෙ ්ගැන ඊරෂ්ා හිව්න්වනත් 
නැහැ. එකිවනකා අ්ර ්රඟෙක් 
ඇතිවෙන්වනත් නෑ.” 

නසේවනදි නහට්ටිආරචචි 
ඡායාරූප : ප්රදීප් ෙඹරනේ
ොරි නිර්මාණය : ලියොරො සොරි
හැඩගැන්වීම : ශ්ොමි රණසංහ බ්රයිඩ්ේ මොතනේ 
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ක

ොද �ැන්ද්ට පස්යස් යගාඩක් 

අය්ට එක්යකෝ මහතතයායේ 

යගදර නැතනම්ප යනෝනයේ 

යගදර පදිංචි යවන්න යවනවා. කැමැතත, 

අකමැතත යකායහාම වුණත එයහම 

අවස්්ාවල්වල යනෝනයේ හරි මහතතයායේ 

හරි ෙයහෝදර ෙයහාදරියන් එක්කත 

ජීවතයවන්න සිේධයවනවා. එයහම 

යවලාවල්වල යදනෑනාවරු අතයර් 

්රශන ඇති යවනවා යකායහාමත වැඩියි. 

රුස්ෙන්යන් නැතිකම, ඊර්ෂ්යාව, යක්ලම්ප, 

පවුල් ජීවියත්ට ඇඟිලි ගහන්න එන නිො 

ඇතියවන කළකිරීම වයේ යේවල් තමයි 

ඒක්ට යහ්තුව. ඒ වයේම නෑනලා මස්සිනාලා 

අතයරත ්රශන ඇතියවන්න පුළුවන්. 

ෙමහර යවලාව්ට යවනම යගදරක පදිංචි 

යවලා හිටියත ෙැමියායේ හරි බිරිඳයේ හරි 

ෙයහෝදර ෙයහෝදරියයෝ ඇවිත නතර වුණාම 

්රශන ඇතියවන අවස්්ා අපි අහලා දැකලා 

තියයනවා. ඉතින් ම්ට අද ලියන්න හිතුයේ 

ඒ ගැන. ඒකත මයේ අතදැකීමක් මුල් 

කරයගන.

මයේ පවුල ඇතුයේ මයේ මහතතයයි 

දරුයවෝ තුන්යදනයි ඇරුණාම තව 

ෙමාජිකයයක් ඉන්නවා. ඒ චුටි මල්ලි... 

ආදයර්්ට මං කියන්යන් චුට්ටා කියලා. දහම්ප 

පවුයල් වැඩිමලා නිො එයා්ට මල්ලිලා 

යදන්යනක් ඉන්නවා. ඒ යදන්නයගන් චූටි 

මල්ලි ජීවතයවන්යන් ජපායන, අයේ යගදර... 

ඇතත්ටම ම්ට යමයහ් ඉන්න යහාඳම යාළුවා චූටි මල්ලි කිව්වත ඒයක් වැරැේදක් නෑ. 

යකායහ් යකාතැනක වුණත අපි්ට අයේ විදිය්ට ඉන්න පහසු හැම ෙම්ප�න්ධයක්ම හිත්ට 

ෙමීපයියන්. ඉතින් චූටි මල්ලි කියන්යනත ම්ට ඒ වයේ ෙමීප ෙයහෝදරයයක්, යහාඳ යාළුයවක්. 

විහිලුව්ට විහිලුවකින් උතතර යදන්න වයේම වැදගත කතාවකදි යහාඳ ෙවන්යදන්යනක් 

යවන්නත මල්ලි්ට පුළුවන්. මයේ අතින් හිත රියදන යදයක් වුණත එයායගන් එයහම යේවල් 

යවලා නැතිතරම්ප. මල්ලි නිතරම එයායේ හැඟීම්ප එළිය්ට යනායපන්නුව්ට ෙමහර අවස්්ාවලදී 

වැඩ කරන විදියයන් අපි ගැන එයායේ හියත තියන �ැඳීම යමාන විදියද කියලා ම්ට දැනිලා 

තියයනවා. ඒ දැයනන හැඟීම හිත්ට යේන්යන් යලාකු ෙතු්ටක්.

ලංකායව් කෑම කන්න ආෙයි කියලා, යගාඩක් යවලාව්ට මල්ලි එයායේ ජපන් යාළුයවෝ යගදර 

එක්කයගන එනවා. එයහම යවලාව්ට මං එයාලා යවනුයවන් ආොයවන් උයලා යදනවා. මං ඒ 

යේවල් කරන්යන් මල්ලි යවනුයවන්. එයායේ යාළුයවක්ව මයේ යගදර්ට එක්කයගන එන්යන් 

මං යහාඳින් ෙලකයි කියන විශවායෙන් නිො මං කවදාවත ඒක නැති කරලා නෑ. ෙමහරවි්ට 

එදියනදා යගදරයදායර් කරන්න තියයන වැඩ ගැනත නිතර පැමිණිලි කරන යකයනකු්ටනම්ප, 

එක්ක විවෘතව කතා කරන්න. වියශ්ෂයයන්ම 

ඔයා්ට එකතුයවන නෑනා හරි මස්සිනා 

හරි ඔයා්ට වඩා වයසින් �ාලනම්ප, ඔයා 

එයායග අයියා යහෝ අක්කාව එකපාර අයිති 

කරගතතා වයේ හැඟීමක් ඒ අය්ට දැයනන්න 

පුළුවන්. ඒ අය යක්ලම්ප කියලා බිඳවන්න 

හදන්යන්, පවුල් අවුල් කරන්න හදන්යන් 

එයහම අවස්්ාවල කියලයි ම්ට හියතන්යන්. 

ඒ නිො එයහම යවලාව්ට තව ටිකක් ඒ අයව 

යතරුම්පගන්න උතොහ කරන්න. මයේම 

අක්කා මයේම අයියා කියලා හියතන තරම්ට 

ඒ අය්ට ආදයර් යදන්න. ඒ අය යවනුයවන් 

ඔයා කරන කියන යේ පුංචි පැෙසුමක්වත 

�ලායපායරාතතු යනාවී කරන්න. 

ඇතත්ටම ම්ට මයේ නෑනලා මස්සිනාලා 

ගැන තියන්යන් යහාඳ අතදැකීම්ප විතරයි. 

මම ඒ අයව මයේ ජීවිතය්ට භාරගතතු 

විදිය නිෙයි යගාඩක් යවලාව්ට ම්ට නරක 

අතදැකීම්ප නැතයත. ඒ නිො හැමයවයල්ම  

වැදගතයවන්යන් තමන්යේ පවුයල් ෙමගිය්ට, 

යපෞේගලිකතවය්ට �ාධා යනාවන විදිය්ට 

ෙයහෝදරතවයයන් ඒ අය එක්ක ක්ටයුතු 

කරන එක. 

හැ�ැයි යම්ප යේත කියන්නම ඕන. ඔයා 

යකාච්්චර යහාඳින් හිටියත ඔයායේ යහාඳක් 

දකින්යන් නැතතම්ප, ඔයායේ පවුල ඇතුයල් 

්රශන ඇති කරනවානම්ප අයියා, අක්කා, 

නංගි, මල්ලි, නෑනා, මස්සිනා යනයවයි අම්පමා 

තාතතා වුණත ඈතකරලා පවුල රැකගන්න 

එක අනිත හැමයේ්ටම වඩා වටිනවා කියන 

එකත මතක තියාගන්න.

අපි්ට ඒ හා ෙමාන ආදරයක්, ෙැලකිල්ලක් 

ලැය�නවා.

කොයදන් පස්යෙ මහතතයා්ට තමන්යේ 

නංගි්ට, මල්ලි්ට ෙලකන්න වුයණාත 

යගාඩක් ගෑනුන්්ට ඒක ඉවෙන්න �ෑ. ෙමහර 

පිරිමින්්ටත �ෑ. පුළුවන් නම්ප ඒ යේවල් දිහා 

ොධරණ විදිය්ට �ලන්න. අපි හැයමෝම 

අපරිපූර්ණ මිනිස්සු නිො අපි හැයමෝයගම 

අතින් වැරදි යවන්න පුළුවන්. නෑනාලා 

මස්සිනාලා කියන්යනත පරිපූර්ණ මිනිස්සු 

යනයවයි. ඒ නිො එක්ට ජීවතයවන තැනක 

ඔයායේ හිත කළකිරවන යදයක් යවනවානම්ප, 

එක්ට එක කරන්න ඉස්ෙර යනාවී ඒ අය 

වියශ්ෂයයන්ම මහතතයයගත යනාවී 

නෑනා යහෝ මස්සිනායේ යාළුයවක් යගදර්ට 

එන එක කරදරයක් යවන්න පුළුවන්. ඒත 

හැයමෝන්යගම ජීවිතවල සුන්දර මතකයක් 

යවන්න උතොහ කරන නිො යවන්න ඕන, 

ම්ට කවදාවත එයහම දැනිලා නෑ.

මල්ලියේ උපන්දියන්්ට වුණත අනිත 

හැයමෝයගම උපන්දිනවල්ට වයේ මයේ 

අතින්ම යක්ක් එකක් හදලා, එයා ආෙ 

කෑමක් හදලා අපි පස්යදනා යපාඩිය්ට 

ෙමරනවා. දහම්පයේ අම්පමා ම්ට කියනවා 

“චුටි පුතා ඔයා ගාව ඉන්න හින්ද ම්ට �ය 

නෑ දුව, ඔයා ඔයායගම ෙයහෝදරයයක් වයේ 

එයාව �ලාගන්නවායන්” කියලා. ඉතින් මං 

විශවාෙ කරන යේ තමයි, අපි තව යකයනක්්ට 

ආදයරන් ෙලකේදි ඒ අයයේ පැතයතනුත 

කසොනෙන 
පස්නස 

මහතතයෝට 
තමනනේ 

�ංගි්ට, මේලි්ට 
සලකන� වුනණොත 

නගෝඩේ ගෑනුන්ට ඒක 
ඉවසන� ්බෑ... සමහර 

පිරිමින්ටත ්බෑ

මනේම අේකො මනේම අයියො 
කියලො හිනත� තරම්ට ඒ 
අය්ට ආෙනර් නෙන�. ඒ 

අය නවනුනවන ඔයො කර� 
කිය� නද පුංචි පැසසුමේවත 

්බලොනපොනරොතතු න�ොවී 
කරන�

හෂිනි ම�නමන්ර 
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හෂිනි ම�නමන්ර 

අං

ජනා සිනා යනාවීම යම්පනක 

�ේඩාර යතන්නයකෝන් යදෙ 

�ලා සිටියාය. ඔහු්ට යතනුකයේ 

යපනුම ආයව් යකායහාමදැයි ඇය්ට පුදුම 

සිතුණි. අංජනා ඒ පුදුම වූ සිතින්ම යම්පනක 

�ේඩාරයේ ඉයහ් සි්ට යදපතුල දක්වා ඒ �ැල්ම 

විහියදව්වාය. අංජනායේ ඇස් පුදුම යවනු 

යම්පනක යහාඳින්ම දුටුයව්ය. ඔහු්ට එක්වරම 

හිතුයේ එක්යකෝ තරුණිය ඔහු අඳුනායගන 

පුදුම වූවා යහෝ ඔහුයේ කඩවෙම්පකම්ට ඈ 

එක්වර තිගැස්සුණා කියාය. යම්පනකද සිටි 

ඉරියව්යවන්ම ඈ යදෙ �ලා සිටියේ ඔහු්ටද 

අංජනා දැක්ම පහදාදිය යනාහැකි හැඟුමක් 

ඇතිකළ නිොය. ඈ ළඟ ඇතයත ගීතමා්ටත 

වඩා යවනස් ලස්ෙනක් කියා ඔහු්ට ඒ තතපයර්්ට 

සිතුණි.

“නමොකෙ න�ෝ�ො ්බයනවලො...? මොව යනකේ 
වනේෙ නප්නනන..?”

යම්පනක �ේඩාර සිනයෙමින් අෙේදී ඒ 

සිනාව්ට අංජනායේ හිත තවත ගැස්සුණි. මූයේ 

දකුණ්ට ඇයඳන සිනායව් ඇතයතත ඔහු්ටම 

ෙමාන �වකි.

“ඔයො මී්ට කලින මොව ෙන�වෙ..? ම්ට ඔනහොම 
අඳුර�වො වනේ කතො කරන�..?”

“කොත එේක හරි කතො කරන� අඳුරන�ම 
ඕනිෙ..?”

ඔහු ඇසුයව් සිනායෙමිනි. දකුණයත වූ ජිේ 

රියේ යතුර ඇගිල්යල් රඳවාගත ඔහු වමතින් ඈ 

ළඟම වූ ඇඳුම්ප වැ්ට අල්ලා ගතයතය.

“මං �ම නමච්චරකේ අඳුරනන� �ැති අයත 
එේක කතො කරලො �ෑ...”

ඔහුයේ සිනායව් පැ්ටලීයගනම යමායහාතකින් 

ොමාන්ය තතතවය්ට ආ අංජනා ඇසුයව් 

සිනාවක් නැති මුහුණිනි.

“වැ්ඩේ �ෑනන... මං නමච්චර හි�ොවුණො, කතො 
කළො. අඩුතරනම මනගන ප්රේ� කරන� කලින 
චුට්්ටේ හි�ොනවලොවත ඉන� එපැයි...”

ඔහු ඒ ්රශනය්ට උතතරයක් යනාදී 

්රශනයක්ම ඇය්ට දුන්යන්ය.

“නමොක්ටෙ..?”
ඒ කතාව්ට ඇතත්ටම ඇය්ට යනාමනාපයක් 

ඇති වුයේය.  

“මනුස්සකම්ට...”
යම්පනක �ේඩාර යතන්නයකෝන් මද සිනා 

ඇතිව කීයව් කිසිදා යුවතියක ළඟ පසු�ැෙ 

ගියේ නැති පුරුේද්ටය. ඒත යම්ප තරුණියයේ 

සුන්දරතවය එක්ක යමාකේයදෝ අහංකාරකමක් 

ඒ පුංචි ව්චන යදක තුන අස්යස් ඔහු්ට 

දැනුයේය. ඔහු යකායිඑක්ටත කියා ව්ටපි්ට 

�ැලුයව් දන්නා කියන කවුරුන් යහෝ ඉන්නවාදැයි 

�ලන්න්ටය.

“මනුස්සකම්ට හි�ොනවන� කතො කරන� මං ඔයො කවුෙ කියලො 
ෙනන� �ෑ. ෙැේනකත අෙමයි. අනික නම මනුස්සකම්ට එක 
එේනක�ො එේක කතො කරලො ඉන� පුළුවන කොලයේ න�නවයි. 
අනප් අමමො කියලො තිනයනනන න�ොෙන�ො කිස නකන�ේ එේක 
හි�ොනවන�වත එපො කියලො.”

ඇය කිව්යව් යපර මුහුණින්මය.

“අමමො න�ෝ�ව නකොළඹ එවලො තිනයනනන ්බය කරලො...”
“්බය කළො න�නේ... අමමලො ෙන�වො අෙ එනහම හි�ොවුනණොත 

නහ්ට ඒ හි�ොව පස්නසන එ�වො කියලො...”
“අමමො ගනම හිටිය්ට මොර නදවේන� ෙනනන...”
යම්පනක �ේඩාර ඒ යවනයකා්ට අංජනා ඇහැයල්යපාල 

ගයමන් ආ යුවතියක් �ව්ට හඳුනායගන අවෙන්ය. ඒ 

ඇයේ කතා�යහන් හැසිරීයමන් හා තමා දැක ඇයේ කිසිඳු 

වියශ්ෂතවයක් යනායපන්වීම නිොය. ඇය කායේ කවුදැයි 

යොයාගත යුතු �ව ඔහු තීරණය කයේ ඇයේ ඒ ආගන්තුක 

ආඩම්ප�රකාර හැසිරීම නිොමය. 

“ඔයො මොව ෙනන� �ෑ කිේවන� න�ෝ�ො. ඕ� �ම මං ගැ� 
කියන�ම...”

යම්පනක එතැනින් යන්න්ට යපර තවත උතොහයක් 

දැරුයව්ය. එවරනම්ප යන්තම්ප සිනායපාදක් ඈ යදයතායල් ඇඳී 

යනායපනී ගියේය. ඈ ඔහු යදෙ යකළින් �ැලුයව්ය.

“එපො අයිනේ... එක එේනක�ො ගැ� ෙැ�ගතතම ඔලුව්ට ්බර 
වැඩියි. ඒ හිනදා ඕ� �ෑ... ඔයො ගවුමේ ගන� ආනේ න�ෝ�්ටෙ, 
ගර්ේනරෙනඩ්්ටෙ... ලස්ස� ගවුම තිනය�වො. ගන�...”

ඇය විශවවිද්ාලයේදී යමන් හිත යනාරියදන්න්ට එයස් 

කියා යතෝරාගත ගවුමද යගන එතැනින් ගියත යම්පනකයේ හිත 

රිදුයේය. 

“මහ ආ්ඩම්බරකොර නකේනලේ. හි්ටපංනකෝ මං උඹව 
යොළුකරනග�ම ඔය ඔලුව ්බස්සවන�...”

ඔහු්ට පිටුපා යමින් සිටි අංජනා යදෙ �ලා සිටියදී 

යම්පනකයේ හිත කෑගැහුයව්ය. ඔහු ්චතුමිණී්ට ගවුමක් ගැනීම 

පයෙක ත�ා ඇය්ට යනායපයනන්න්ට ඇය පසුපසින් ගියේය. 

යම්පනක �ේඩාර යතන්නයකෝන්යේ හිත්ට මහා මදිකමක් 

දැයනන්න්ට විය. කිසි දවෙකත තරුණියකයගන් යමයලෙ 

්රතික්යෂප වී නැත. ඊ්ටද තරුණියන් ගැවයෙන තැනක්ට 

ගියයාත ඔවුන් තම අවධානය ගන්න්ට හැසියරන හැටිද ඔහු්ට 

මතක් වුයේය. අංජනා පඩියපළවල් නැග යගාස් ඇතුළුවූයේ 

පිරිමින්යේ ටී්ෂර්ට යකා්ටේටය.

ඇයේ දුරකතනය නාද වූයයන් ඇය ඇමතුම යදෙ 

�ැලුවාය. කතා කරන්යන් අම්පමාය. ඒ නිො ඇය එහි වූ ටී්ෂර්ට 

අතගා �ලමින් ඒ ඇමතුම ගතතාය.

“නකොනහොමෙ ෙරුනවො... කතො කරයි කියලො ්බලන ඉඳලයි 
කතොකනේ...”

අම්පමායේ හයේ වූයේ යවයහෙකි. උයේ අම්පමා්ට කතා 

යනාකළ �ව මතක් වූයේ එවරය. 

“අනන අමමො. අමතක වුණොනන...”
අංජනා කීයව් දුයකනි. 

“නම ෙවස් ටිනේ ම්ට හරිය්ට අප්පචචි මතේ වුණො. දාන� දීලො 
අපි ඉේම�්ට එකතැ�ක්ට නවමු පුනත... මං හිත හයිය කරන 
හිටිය්ට ම්ට නවලොවක්ට නම ජීවිනත හරි ්බරයි... නම ෙරුනවො 
කසොෙ ්බඳි�කේවත න�ොඉඳ ම්ට නමච්චර නලොකු වගකීමේ දීලො 
එයො ඉේම�්ට ගිනේ ඇයි කියලො හැමදාම මං නිදාගන� කලින 
අහ�වො...”

වතෙලා ඇල්යල්යපාල කතා කරන්යන් හියත කිසියම්ප 

කරදරයකින් කියා අංජනා්ට යතරුම්ප ගියේය. යවනදා යමාන 

තනියක් �රක් හිත්ට දැනුණත අම්පමා එය ඇඟවූයේවත නැත. 

යමාකක් යහෝ යලාකු යදයක්ට අම්පමායේ හිත රිදී ඇති 

හැඩක් ඇය්ට දැයනයි.

“අමමො... නමොකෙ වුනණ...?”
අංජනා ඇල්යල්යපාලයේ ්රශනය ළඟ වතෙලා 

යමායහාතක් නිහඬවම සිටියාය. 

“අමමො... කවුරුහරි නමො�වත කිේවෙ?”
ඇය නැවතත ඇසුයව් ඒ නිහඬ�ව දරන්න්ට 

�ැරිවය. අම්පමා ඉන්යන් ්රශනයක �ව සියතේදී 

ඇයේ යදයනත යතත වුයේය.

“ඔයො නකොනහෙ ඉනනන..?”
“මං එයත එේක සොප්පුව්ට ආවො අමමො.”
ඇඳුම්ප ගන්න්ට ආ �ව යනාකියා ඇය කීවාය. 

ඊළඟ්ට යගදර යේදී අම්පමා්ටත නංගී්ට හා මල්ලී්ටත 

ඇඳුම ගායේ යගන යගාස් යදන්න්ට ඇය්ට මතක් 

වූයේ එවි්ටය. අේපච්චි්ට ඇඳුම්ප ගන්න්ට යතයරන්යන් 

නෑ කියා කටටියම යරදි ොේපුවක්ට එක්කාන යගාස් 

ගතතා්ට පසු �ලා සි්ට බිල යගවීම ඔහුයේ සිරිතය. 

අේපච්චී්ට ඇඳුම්ප යතෝරාගන්යන්ද අම්පමා විසිනි.

“ෙැන ඔයො සොප්පුනවන� ඉනනන... මං රෑ නවලො 
ගන�ම. ම්ට ්බයේ �ැතුව ඉනනන නතනුක පුතත 
අප්පචචි වනගයි. ඔයෝට හරි ආෙනරයි. ඒ ආෙනර් 
කවදාවත �ැති කරගන� එපො...”

අම්පමායේ පසින් දුරකතනය විෙන්ධි වූයයන් එය 

යළි කුඩා අත�ෑගය්ට දමාගත අංජනා යතත වූ 

දෑසින් ගලන්න්ට ඔන්න යමන්න යපාර 

කෑ කඳුළක් ද�රැඟිල්යලන් පිෙදා 

ගනිේදී යම්පනක ඒ යදෙ �ලා සිටියේ 

කුතුහලයයනි. ඒ ඇමතුම අතයර් 

ඈ හැඬුයව් ඇයිදැයි දැනගන්න්ට 

ඇතනම්ප කියා ඔහු්ට සිතුණි.

අංජනා ටී්ෂර්ට යදෙ �ලමින් ව්ටපි්ට 

�ැලුවාය. 

එහිම පයෙක යකා්ට කලිෙම්පද 

තිබුයේය. ඈ අලුත යමෝස්තයර් ටී්ෂර්ට 

යදකක්ම වැඩිය යතෝරන්න්ට යනායාම 

ගතයතය. ඒ පා්ට යතනුක්ට ලස්ෙන්ට 

තියයයි කියා ඇය්ට සිතුණි. ඒ යදක්ට හරි යන්න්ට තරුණයන් 

අඳින අලුතම වර්ගයයන් දණහිේට තරම්ප දිග යකා්ට කලිෙම්ප 

යදකක්ද ඈ යතෝරා ගනිේදී  අයහ්තුකව යම්පනකයේ හිත 

රිදුයේය. ඒ ඇය ඒවා ගන්න්ට ඇතයත ඇයේ යපම්පවතා 

යවනුයවන් කියා හිත කියේදී ඒ හිතම ආයේ කිව්යව් 

ෙමහරවි්ට ෙයහෝදරයයකු්ට වන්න්ට ඇති �වයි.

ඇය ඇඳුම්ප වැ්ටවල් පසුකර යේදී ඔහුද  මුවායවවී ඇය 

පස්යෙන් ගියේය. එක්වරම යම්පනකයේ දුරකතනය නාද 

වුයේය. ඔහු ෙැනින් ඇමතුම ගතයත ඒ ෙේදය්ට ඇය පසුපෙ 

�ලයි කියාය. ඇමතුම අම්පමායගනි. 

“නලොකු පුතො නකොනහෙ ඉනනන..?”
අම්පමායේ හඬ ෙන්සුන්ය. ඒත ඇයේ ්රශනය ඔහුව කල�ල 

කයේය.

“මං නකොළඹ ඉනන� අමමො... ඇයි..?”
“්බලන� ළඟ පර්ස් එක තිනය�වෙ කියලො?”
�ලන්න කලින් ඔහු්ට පර්ස් එක මතක් වුයේය. එය උයේ 

යම්පෙය මත තිේ�ා ඔහු්ට මතකය. උයේ යන්න්ට සූදානම්ප වී 

කල�ලයයන් යගදරින් පි්ටවූවා මිෙ එය යනාගත �වත ඔහු්ට 

මතක් වුයේය.

“අමමො ඒක නමනස උ්ඩ. ම්ට ගන� අමතක වුණො.”
“ඒක තමයි නකොනහ්ටහරි ගිහින සේලි නෙන� පර්ස් අදියි 

කියලො තමයි මතේ කනේ.”
යම්පනක අම්පමා්ට සිතින් පින් දුන්යන් තව යමායහාතකින් 

යවන්න්ට තිබූ අපහසුතාවයයන් තමන් මුදාගතතා්ටය. ඔහු 

අත තිබූ ගීතමා්ට යදන්න්ට යතෝරාගත අත�ෑගයද යහමිහි්ට 

ඇඳුම්ප වැ්ටක එල්ලුයව්ය. ඒ වනවි්ට අංජනා මුදල් යගවීම්ප 

කවුන්්ටරය්ට යගාස් සිටියාය. පහල්ට යගාස් වාහනය 

යගනැවිත පායරන් ත�ාගන්නවාද කියා ඔහු සිතුවත ඊ්ට 

කාලයක් නැති �ව හැඟුයන් ඒ වනවි්ටත අංජනා ඇඳුම්පවල්ට 

මුදල් යගවමින් සිටි නිොය. ඔහු ඇය්ට කලින් එළිය්ට යගාස් 

ඈ ොේපුයවන් පි්ටවන තුරු �ලා සිටියේ ඇය වාහනයක 

කවුරුන් හා ආවානම්ප වාහන නැවතුම්පයපාළ්ට යනු ඇති �ව 

සිතමිනි. 

ොේපුයවන් එළිය්ට ආ අංජනා නාදවන දුරකතනය යදෙ 

�ැලුවාය. කතා කරන්යන් යතනුක යතන්නයකෝන් ය. ඔහු 

කීයව් ඇඳුම්ප අරගතතා්ට පසු එක්ක යන්න්ට එන්නම්ප කියාය. 

එක්යකෝ ඔහු ඇවිතය. නැතනම්ප කතා කරන්යන් ඇඳුම්ප අරන් 

ඉවර දැයි අෙන්න්ට �ව දන්නා අංජනා ඇමතුම යගන 

දුරකතනය කන ත�ාගතයත ොේපුයව් පඩියපළ �ැෙ පාර්ට 

එමිනි.

ල්බ� සතිය්ට

w jirhs
94 නකෝටස

බියංකො �ො�ොයේකොර ලියයි

නතනුක පුතත 
අප්පචචි වනගයි.. 
ඒ ආෙනර් 
�ැති කරගන� එපො..
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“අපි නගවතනතන ගන� පලදාව කෑම්ට 
ගනනන �ැහැ. ඒවො බීජ නවනුනවනම නවන 
කරලයි තිනයනනන.”

තම යගවතයත පලදාව, තවත යගවතතක 

සිනා මලක් යවනුයවන් යවන් කරන්න්ට 

කැපයවන පිරිස් අතයර් ගාල්ල වං්චාවල, 

�ඩරයගාඩ පදිංචි ප්රියන්ත කුමාර මහතා 

වියශ්ෂය.

හරිය්ටම කිවයහාත, මී්ට අවුරුදු යදකක්ට 

පමණ යපර උදාවුයේ වගාව්ට ලැදි පිරිස් 

වැඩි වැඩියයන් කළඑළි �හින්න්ට වූ ෙමයයි. 

යකායරෝනා කාලයේ ආහාර හිඟයක් ගැන 

ෙැයවාම කතා කරන්න්ට ප්ටන්ගැනීමත 

ෙමඟ ය�ායහෝයදනා වගාව්ට යයාමුවිය. ඒ 

කාලයේ එළිය්ට පහලිය්ට �හින එක්ටත 

තහංචි වැටී තිබූ නිො යගවතු වගාව්ට වැඩි 

ඉඩක් යවන් කරන්න්ට ය�ායහෝ යදයනකු්ට 

කාලය තිබිණි.

“ඒ කොනේ තමයි අපිත වගොවේ කරන� 
හිතුනේ. මහතතයයි, මමයි, ෙරුනවෝ නෙන�යි, 
තොතතො, අමමො නම හැනමෝම එකතුනවලො තමයි 
වගොව ආරමභ කනේ. නේත එේක අනප් මුළු 
ඉ්ඩම පර්්චස් නදාළහේ වනේ තිනය�වො. ඒ 
තිනය� ඉනඩ් ්බණ්ඩේකො, මෑ, වම්බටු, රතුනපති 
ෙඹල ඇතුළු ෙඹල වර්ග, නියං වැ්ටනකොළු, 
මිරිස් වර්ග, නකොචචි වනේ නදවේ හින්ටේවො. 
නම ලැන්බ� අස්වැන� නගෙර පරිනභෝජ�ය 
නවනුනවන නවන න�ොකර ‘නගවතු වගොවයි 
ඔ්බයි’ සමූහනේ බීජ අවශ්තො නවනුනවන 
නවන කරමු කියලො මී්ට අවුරුදෙක්ට කලින 
මහතතයො කියදදි මමත ඒක්ට කැමති වුණො. 

ඉතින එදා ඉඳන අෙ ෙේවොම ඒ ක්ටයුතු 
කරනග� ය�වො. අපි්ට උයන� අවශ් එළවලු 
ගනනන නගෙර නකොරටුනවන. ඒ නකොරටුව 
ඉස්සර ඉඳනම කරනනන මහතතයනේ 
තොතතො. මහතතයත ඒ වැ්ඩවල්ට උෙේ 
කර�වො.”

ඒ ‘යගවතු වගාවයි ඔ�යි’ ෙමූහයේ 

්රධාන ෙම්ප�න්ධීකාරක, ප්රියන්ත කුමාර 

මහතායේ ආදරණීය බිරිඳ ඉ්ෂාරා දිල්රුක්ෂි 

වියජනායකයි. දහතුන් හැවිරිදි දහරා ෙනුති 

දියණියත, වයෙ අවුරුදු තුනහමාරක් වන 

යුයවන් රිතමික පුංචි පුතණුවනුත දැන්ටම 

වගා ක්ටයුතුවල්ට ෙහයයෝගය යදන්යන්, ඒ 

පුංචි හිතවල්ටද වගායව් වටිනාකම්ප යතරුම්ප 

ගියාක් යමනි.

“අපි යදන්නා වගාව්ට ොතතු කරේදි 

දරුයවෝ යදන්නත, අපි එක්ක ඒ වැඩවල්ට 

උදව් යවනවා. වගා මලුවල්ට පස් පුරවන 

එක, වතුර දාන එක අක්කයි මල්ලියි 

තරයඟ්ට වයේ කරන්යන්. ඉතින් යගවතතක 

හි්ටවන්න පයතෝල, දඹල, �ේඩක්කා වයේ 

ගුණ ආහාර ගැන අපි එයාල්ටත කියලා 

යදනවා. 

අනප් නග්ට පහලින 
තිනයනනන නවේයොයේ. 
ඒ නවේයොය ආසන�නේ 

තමයි නගෙර 
නකොරටුව 
තිනයනනන. 
ඒ නකොරටුනේ 
මුකුණුවැන�, 
නගොටුනකොළ, නිවිති, 
සොරණ වනේ නකොළ 
වර්ග වගො කරලො තිනය�වො. 
කෑම්ට ගන� අනිත එළවලු 
වර්ග න්බොනහොමයකුත නම 
නකොරටුනේ තිනය�වො. නගෙර 
කෑම්ට අරන නකොරටුනවන 
ගන� එළවලු කනඩ්්ටත දා�වො. 
අපි වගොව්ට දානනන කෝබනික 
නපොනහොර විතරයි.”

එම යපායහාර වර්ග ඔවුන් තනාගන්යන් 

ගිනිසීරියා යකාළ, යගාම හා පල්යවන්න්ට 

දැමීයමනි. පාෙල් කාලයේ යගවතු වගාව්ට 

හිත යනාගියද උපන්ගම වන යදණියායේදී 

වගායව් ලස්ෙන දසුන් ඈ යනත ගැටී තිබිණි.

“යත තමයි යදණියායේ නම්ප වැඩිපුරම 

තියයන්යන්. ඒත අපි්ට වී යගාවිතැන් තිබුණා. 

එළවලු, පලතුරු වගා කරන අතදැකීමනම්ප 

ලැබුයේ විවාහ යවලා ගාල්යල් පදිංචිය්ට 

ආව්ට පස්යෙයි. ඒ අතදැකීම හිත්ට 

පුදුමාකාර ෙහනයක් යගයනන කාරණයක්. 

උයේ නැගිට්ටම, එළවලු පාතතියක මලක් 

පිපිලා තිබුණම දැයනන ෙතු්ට දවෙම 

අපිව ෙතුටින් තියනවා. ඒ වයේම 

හදිස්සියේ ඔය කැරට, බීට වයේ 

එළවලුවක් තමයි අපි කයඩන් 

ගන්යන්. යම්ප හැමයේම මැේයේ 

මහතතයා එයායේ යේස්බුක් 

ෙමූහය හරහා යගවතු වගාව්ට උනන්දු 

අය යවනුයවන් කරන කැපවීම මම දවෙ 

තිස්යස් දකිනවා.”

ඇය එයස් කියේදී එදා එම 

ෙමූහය යගවතු වගාව්ට 

හිතැති යදතුන් යදයනකු 

ෙමඟ එක්ව ආරම්පභ කළ 

අයුරු ඔහු සිහිපත කයේ 

යමයලසිනි.

“සමොජ මොධ් භොවිතො 
කරලො නහොඳ නෙයේ කරන� 

ඕ� කියලො මී්ට අවුරුදු 
නෙකක්ට විතර කලින තමයි 

මනේ හිත්ට ආනේ. ඔය කොනේ අහඹු 
විදිය්ට ෙවසේ මම ෙැේකො බීජ වර්ග මුෙල්ට 
ල්බොනෙ�වො කියලො තිබුණු නපෝස්ට් එකේ. ම්ට 
හිතුණො මුෙේ අය න�ොකර, න�ොමිනේ බීජ වර්ග 
ල්බොනෙන� පුළුවන�ම නහොඳයි නනෙ කියලො. 
ඒ අරමුණින 2020 ජූලි මොනස් ප්ටනගතතු 
නේස්බුේ ගකෘප් එක තමයි ‘නගවතු වගොවයි 
ඔ්බයි’ කියනනන. ඇතත්ටම නම සමූහය 
ආරමභ කරදදි නගවතු වගොව ගැ� නලොකු 
ෙැනුමේ ම්ට තිබුනණ �ැහැ. හැ්බැයි නගවතු 
වගොව කරන� හිනත� නකන�කු්ට පලදායී 

විදිය්ට උෙේ කරන� ඕ�ෑ කිය� හැඟීම 
මනේ හිනත තිබුණො. ඒ නිසොමනෙෝ සමූහය ව්ටො 
සෑනහ� පිරිසේ එේනවන� ගතතො. 

ඒ වයේම පහුගිය යකායරෝනා කායල් 

යගාඩක් අය තමන්යේ ළඟම ඉන්න යකයනක් 

අල්ලන යදයක්වත අල්ලන්න �යවුණා. ඒත 

ඒ අවධානමත අරයගන අපි යම්ප ෙමූහය 

හරහා ර්ට පුරාම යනාමියල් බීජ ය�දන්න 

ක්ටයුතු කළා. ඒ කායල් යගාඩයදයනක් 

යගදර්ට ඇවිල්ලත බීජ අරන් ගියා. 

එතයකා්ට මිනිස්සු ම්ට කිව්වා යම්ප තරම්ප 

යලාකු යලඩක් පැතියරේදි ඔය බීජ ය�දිල්ල 

නතර කරන්න කියලා. හැ�ැයි ම්ට හිතුයේ 

ඒයක් අයනක් පැතත. යම්ප යවලායව් 

තමයි මිනිස්සුන්්ට උදව්වක් 

කරන්න ඕන කියලා මයේ 

හිත කිව්වා. ෙමූහය්ට 

ොමාජිකයයෝ පනස්දාහක් 

යවනකල් එයාල්ට අවශ්ය 

බීජ ල�ායදන්න ම්ට 

පුළුවන් වුණා.”

ඒ තනිවම යනාව ඔහුයේ 

ආදරණීය බිරිඳ ඇතුළු 

පවුයල් ොමාජිකයින්යේ 

ෙහායයනි. ඇතැම්ප දිනවල ඔවුන් 

නින්ද්ට ගියේ මධ්ම රාත්රියද පසුවීය. 

යභෝග වර්ග සි්ටවේදිත ඉන් පසුවත 

මතුවන ගැ්ටලුවල්ට පිළිතුරු යොයන්න්ටද 

සිදුවූයයන් ප්රියන්ත මහතා්ට ඒ ආශ්රිත 

පතයපාත ඇසුරු කරන්න්ටද සිදුවිය. 

“ඇතත්ටම පතනපොත පරිශීල�ය 
කරලො වගො ක්රම ගැ� ෙැනුම ල්බොගතතො 
වනේම ප්රොනයෝගිකව ඒවො සොර්්කෙ කියලො 
්බලන�ත ම්ට ඕ� වුණො. ඒ අනුව නගවතනත 
වගො කරන� ප්ටනගතතො. ඒ පලදාව අපි 
සමපූර්ණනයනම නයොෙවනනන බීජ නිෂපොෙ�ය 
නවනුනවන. සමූහනේ සොමොජිකයින අතරත 
බීජ හුවමොරු වැ්ඩස්ටහන තිනය�වො. මුලදි 
අපි බීජ වර්ග න්බදාදීම සදුකනේ සොමොජිකයින 
අතර පමණේ වු�ත, නම නව�නකෝට එය 
පොසේ, නපරපොසේ, විහොරස්්ො� සහ නව�ත 
ආගමික ස්්ො� ෙේවො නග� යන� ක්ටයුතු 
කර තින්බ�වො.”

එපමණක් ද යනායව්. ගාල්ල හා 

අම්ප�ලන්යගාඩ ්රයේශ ආවරණය වන පරිදි 

බීජ වර්ග යනාමියල් ය�දාදීයම්ප ක්ටයුතුවල්ට 

ඔවුන් දායක වී තියේ. එහිදී මතකයයන් 

ඈත්ට යගාස් තිබුණු ඇතැම්ප යේශීය බීජ 

වර්ගවල්ට යළි පණ යදන්න්ට හැකිවීම 

ගැනද ඇතයත ෙතු්ටකි. 

“ඉතින අෙ නවදදි අනප් සමූහනේ 
සොමොජිකයින එේලේෂ තිස්ෙහස ඉේමවො 
ඉන�වො. ඒ අය්ට අවශ් බීජ, ෙැනුම වනේම 
මග නපනවීම කර� කොර්ය මණ්ඩලයකුත 
අපි්ට ඉන�වො.” 

ඔහු යම්ප සියලු ක්ටයුතුවල්ට දායකතවය 

යදන්යන් කතලුව ජාතික පාෙයල් පුස්තකාල 

යස්වා ෙහායක තනතුයර්ද වගකීම්ප දරමිනි.

ඒ කුමන වගකීම්ප අතයර් වුවත ඔයේ 

දෑතින් හැඩයවන යගවතතක්ට අවශ්ය 

උපයදස් ල�ායදන්න්ටත, යගවතු වගායව් 

අගය ර්ට පුරා යගනයමින් ය�ායහෝයදයනකු 

දිරිමත කරන්න්ටත ඔහු යහ්ට දවයස්ත 

සූදානම්පය.

දීපො වසනති එදිරිසංහ

අශේ ශ�වතශත 
එළවලු වවන්ශන් කෑමට ශ්නශවයි

අෙ 
නවදදි 

අනප් සමූහනේ 
සොමොජිකයින 

එේලේෂ තිස්ෙහස 
ඉේමවො ඉන�වො

නකොනරෝ�ො 
කොනේ බීජ 

න්බෙදදි සමහරු 
්බය වුණො
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එේ නේලක්ට 
නගෙර සහේ කිනලෝ 

25ේ, 

අල කිනලෝ 40ේ 
වනේම 

හතු කිනලෝ 5ේ 
උය�වො

න�ෝ�ලා 
39ක් එක්්ක 

දීග කෑ ්චො�ො

iqIqïkd yd lfIareld wdndO
.%Sj lfYareld wdndO
wdu jd;h
wxYNd.h
wjNdyq
ikaê.; jd; frda.
wñ, ms;a;h iy i¾jdx. frda.
isysuo .;sh (Coma)
mdlskaika (Parkinsons)
YS¾I frda.

ixfhda.d wdhq¾fõo ffjoH uOHia:dkh

wOHdmk oekqfuka yd mdrïmßl oekqfuka frda. ;;ajh kdä mÍlaId lr yÿkdf.k 
ksis m%;sldr ,nd .ekSug rKúre fijk ^rd.u& wdhq'ffjoH ks,Odßks úoHdr;ak 
mKaä;" foaYSh ffjoH ksmqK" lS¾;s Y%S ,xldNsudkS" foaYYla;s ffjoH Ysfrdau‚

Fb : facebook.com/solomanamc
Email : dranoma@live.com

To Get Appointments
Hot Line : 0774277110 / 0775039269

R
eg

: 1
24

66

DA (SL),SNA (INDIA)
Panchakarma Special (Kerala)

AYU.Beauty Culture Special (India-Kerala)
BA(MC)/MA/B. Counselor

Special treatments forúfYaI m%;sldr
Spine Injures & Slip disc
Spondylosis
Arthritis
Paralysis
Frozen Shoulder
Osteoarthritis
Gastritis &
   for All Ailments
Ceylona Care
   Ayurvedic Products

Dr. L.D. Anoma Damayanthi Soloman

“මනේ පවුල තවත නලොකු කරගන� මං 
කැමතියි. ම්ට වගකීම නගෝඩොේ ෙරන� 
තිනය�වො. එනහමයි කියලො කිසම නවලොවක මං 
බිරිනෙෑවරුනනේත, ෙරුවනනේත, මුණුපුරු 
මිණිපිරියනනේත ඕ�ෑ එපොකම පැහැර 
හරිනනන �ෑ. කවදාවතම වගකීමවලින 
පැ�ලො ගිහිේලත �ෑ. ඇතත්ටම ම්ට 
හිනත�වො මං හරි වොස�ොවනත මනුස්සනයේ 
කියලො.”

යම්ප මී්ට ටික කායලක්ට කලින් ‘සියයෝනා 

්චානා’ කියන පුේගලයා යලෝක ්රසිේධ 

‘යරායි්ටර්’ පුවත යස්වය ෙමඟ කළ 

ොකච්ඡාවකදි කියපු කතාවක්. ඔහු තමයි 

යලෝකයේ තියන විශාලතම පවුයල් ්රධානියා 

විදිය්ට ෙැලයකන්යන්. පසුගිය දවෙක යම්ප 

පුේගලයා යමයලාවින් ෙමුගතතා. නමුත 

ඔහුයේ කතාව්ටනම්ප එයහම යල්සියයන් 

මියැයදන්න �ෑ.

“මනේ නගෙර එේ නේලක්ට සහේ කිනලෝ 25ේ 
උය�වො. අල කිනලෝ 40ේ වනේම හතු කිනලෝ 
5ේ උය�වො. ඇයි ඉතින නෙසීයක්ට කිට්ටු 
පිරිසේ ඒ නගෙර ෙැ�්ට ඉන�වනන...”

්චානායේ කතාව ඇතත. ඔහුයේ ‘පර්පල් 

පැලස්’ නමින් හඳුන්වන මහල් නිවාෙයේ 

එක්යව්ලක් උයන්න ලංකා මුදලින් රුපියල් 

30,000ක් පමණ යන �වයි ෙඳහන් 

යවන්යන්.

ෙරුවන 89යි 
මුණුපුරු මිණිපිරියන 

36යි

යලාව විශාලතම පවුයල් ්රධානියා 

යලෙ ෙැලයකන ්චානා ඉපදිලා තියයන්යන් 

ඉන්දියායව්. වයෙ අවුරුදු 79දී ඔහු මියයේදි 

ඔහු විවාහ වී සිටි බිරින්ඳෑවරුන් ගණන 

39ක්. තම පවුල විශාල කිරීයම්ප අරමුයණන් 

ඔහු වරින් වර විවාහ සිදුකරයගන ඇති 

අතර එක් අවස්්ාවකදී ඔහු වෙරක් තුළ 

කාන්තාවන් 10ක් විවාහකර ගත �ව 

ෙඳහන්.

ඔහු තමන්යේ පළමු විවාහය සිදුකරයගන 

ඇතයත වයෙ අවුරුදු 17දී. එතයකා්ට 

39 වැනි විවාහය සිදුකරයගන ඇතයත 

2004 වෙයරදි. ඒ 25 හැවිරිදි සුරූපී 

තරුණියක්ව. යදසීයක්ට කිටටු ඔහුයේ 

පවුයල් ොමාජිකයින්යගන් බිරින්ඳෑවරුන් 

හැරුණුවි්ට අයනක් සියල්යලෝම ්චානායේ 

දරුවන් ෙහ දරු මුණුපුරන්. දරුවන් 89ක් 

වයේම මුණුපුරු මිණිපිරියන් 36ක් හැටිය්ටයි 

පවුයල් ොමාජිකයින් ගණන ෙැලයකන්යන්.

සිය පවුයල් ොමාජිකයන් වැඩිවීමත 

එක්ක ්චානා්ට දැවැන්ත මහල් නිවාෙයක් 

ඉදිකරන්නත සිේධවුණා. ඔහු එය ඉදිකයේ 

ඊොනදිග ඉන්දියායව් මියෙෝරාම්ප ්රයේශයේ. 

ඔහුයේ පියා ෙතුව පැවති යේපළ භාවිත 

කරමින් ඉදිකළ එහි කාමර 100ක් ඇති �වයි 

ෙඳහන්. ්චානා අද ජීවතුන් අතර යනාසිටියත 

ඔහුයේ නිවාෙය්ට අද්ටත ෙං්චාරක 

ආකර්්ෂණය යනාඅඩුව හිමියවන �ව නම්ප 

රහෙක් යනයවයි.

ඉන්දියාව �හු විවාහ අනුමත යනාකරන 

ර්ටක් වුණත සියයෝනා ්චානා්ට ඒ අවස්්ාව 

ලැබුයේ ඔහුයේ නිකාය නිො. ඉන්දීය මාධ් 

ෙඳහන් කරන ආකාරය්ට ඔහු ‘යමායමාන්’ 

නමින් හඳුන්වන ක්රිස්තියානි නිකාය්ට 

අයත පුේගලයයක්. ඒ නිකාය �හු විවාහ 

අනුමත කරන නිකායක්වීම නිෙයි ්චානා්ට 

බිරින්ඳෑවරු 39ක් එක්ක දීගකන්න ලැබුයේ. 

යකයස් වුවත අධිරුධිර පීඩනයයන් ෙහ 

දියවැඩියායවන් දිගින් දිග්ටම පීඩා විඳි 

්චානා මියයන වි්ට ඔහුයේ පවුයල් ෙමස්ත 

ොමාජිකයින් ගණන 164ක්.

“්චො�ො තමනනේ බිරිනඳෑවරුන එේක 
හරි සතුටින එකමුතුනවන හිටියො. එච්චර 
බිරිනඳෑවරු නගෝඩොේ එේක හිටිනේ 
නකොනහොමෙ කිය� එකත ප්රේ�යේ. හැ්බැයි 
නකොනහොම හරි ්චො�ො ඒක කළො.”

සියයෝනා ්චානා මියගියා්ට පස්යස් 

ඉන්දීය මාධ් කිව්යව් එයහම කතාවක්. 

ඒ විතරක් යනයවයි ඔහුයේ මරණයයන් 

පස්යස් ඉන්දියායව් ්රසිේධ ්චරිත පවා ඔහුව 

අගයන්න ක්ටයුතු කරලා තිබුණා.

රැවන එස්.  නස�විරත� 
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wOHdmk
English for all bx.%Sis .%ka:h

we;=¿ .%ka: rdYshla ,shQ m%ùk foaYlhd yd ckm%sh 
udOHfõÈhd fufyhjk Visiting English Classes 
jeäysá $ mdi,a isiqka$ Wiia wOHdmk yodrK ieug 

0777-507672
O¾ufiak Tref;dg

 ksjig$ ld¾hd,hg$ kjd;ekg$ meñk W.kajhs'
 i;sh ;=<$ i;s wka;$ rd;%S mx;s ^kjd;eka myiqlï we;s ia:dkj,& 
 NdId oekqu ÈhqKq lr .ksñka l:d lsÍfï yelshdj ^Spoken English& iaÓrj 

j¾Okh lrhs ta i|yd m%dfhda.sl l%u fõo Ndú;d lrhs' 
 On Line l%u fõo bx.%Sis bf.kSug iqÿiq udOH fkdfõ' 
 English for all .%ka:h rdcH iïudk ÈkQ urodfka tia' f.dvf.a iud.u uÕska 

ñ,§ .; yel'
 Group Classes ixúOdkh l< yels whg 25] la fldñia uqo,a wju isiqka 10¡-20

EMIT CAMPUSl=reKE., y,dj;

oUq,a, ó.uqj

fkajdisl myiqlï iys;hs ^Online ,shdmÈxÑ úh yel&

mqyqKqfjka miq /lshd.;
lsÍu i|yd kjl fyo isiqúhka

n|jd .efka'
fyo jD;a;shg we¨ï lrk w'fmd'i' 

id$fm< fmkS isá ;reK Tng wm 
wdh;kfha mqyqKqfjka miq /lshd 

wjia:d i|yd fhduq flf¾'

kjl n|jd .ekSï 
i|yd wh÷ï lsÍug
NT f,i Type lr 
0775230017 g 

Tnf.a ku iy ,smskh 
SMS  lrkak'

25%
mdGud,d

wvqfjkawvqfjka
.dia;=

Èjhsk mqrd ksfjia j, kej;S jev lsÍug 
leu;s .Dyfiaúldjka wjYHhs'

bjqï msyqï" msßisÿ lsÍï"
orejka n,d.ekSug yd uy¿
fyda frda.S jQ wh n,d.ekSug 

leu;s wh wu;kak'

bjqï msyqï" msßisÿ lsÍï"
orejka n,d.ekSug yd uy¿
fyda frda.S jQ wh n,d.ekSug 

leu;s wh wu;kak'

jegqm remsh,a
35"000 - 40"000

072 945 9247
wdydr we;=¿ ish¨ myiqlï fkdñf,awdydr we;=¿ ish¨ myiqlï fkdñf,a

biqre
f.da,aâ yjqia

077 404 5093 - biqre

Wlia lr we;s Tfí jákd
rkaNdKav Wliska fírd
fj<|fmd, jákdlu

tjf,au ,ndfok ,xldfõ
tlu ,shdmÈxÑ wdh;kh

^Èjhsk mqrd fiajh&

Wlia lr we;s Tfí jákd
rkaNdKav Wliska fírd
fj<|fmd, jákdlu

tjf,au ,ndfok ,xldfõ
tlu ,shdmÈxÑ wdh;kh

^Èjhsk mqrd fiajh&

jeäysáhka iy frda.Skag
Wmia:dk lsÍu

jeäysáhka iy frda.Skag
Wmia:dk lsÍu

fkajdisl myiqlï iys;j ish¨ Wmia:dk fiajh meh 24 
mqrdu ksÜgUqj k.rfha § idOdrK ñ, .Kka'''

^m<mqreÿ fiajlhska n|jd .kq ,efí'&

077 0311736

wmf.a fiajh

r;a;rx
iskak fjkak fokak tmd

 
yosishlg uqo,a ,nd.; yelsh  ^Khla&

rcfha ,shdmosxÑ iy;sl,;a isxy, jHdmdßlhls

D.P Gem & Jewllery

076 5746042

re 250 000 
´kEu ;eklg meñK ñ,os .kq ,efí¡

දැන්වීම්ප ෙඳහා අමතන්න

0112 672 601, 0112 672 603SL
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Wlia rka NdKav 

074 375 10 20
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යහා

ඳවැයින් වයින් එකක් 

හදලා යගාඩයන 

විදියක් ගැනයි යම්ප 

කතාව.

පෘතුගීසි යකායළාම්පයතා්ට්ට යගාඩ�ැස්යස් 

1505 යනාවැම්ප�ර් 15 වැනිදා. ඔය කායල් 

ලංකායව් රජකම්ප කයේ අ්ටවැනි වීර 

පරාක්රම�ාහු රජතුමා. ඉතින් යම්ප අමුතු පිරිෙ 

දැකපු රාජපුරු්ෂයයෝ යකායළාම්පයතා්ට්ට  

තිරිවානා ගල් හප හපා යල් ය�ාන පිරිෙක් 

ඇවිල්ලය කියලා රජතුමා්ට ගිහින් කිව්වලු. 

ඔවුන් එදා ඒ කිව්යව් වයින් ගැනයි.

වයින් කියන්යන් යලෝයක් පරණම පානයක්. 

අවුරුදු 6000ක්ට කලින් හිටි මිනිස්සුත 

වයින් බීව් �ව්ට ොක්ෂි තියයනවා. ඒ කායල් 

වයින් කර්මාන්තශාලා පවා තිේ�ලු.

වයින් ගැන කතා කරේදි තව කතාවක් 

මතක් වුණා. ඔන්න දවෙක් යජසුතුමා්ට 

විවාහ මංගල්යයක්ට ආරාධනාවක් 

ලැබුණලු. ජය්ටම පැවැතතුණු මංගල්යල්ට 

මහවිශාල යෙනඟක් ෙහභාගී යවලා.

ටික යවලාවක් යනයකා්ට මඟුල් යගදර 

ෙංග්රහය්ට යගනාපු වයින් ඉවර යවලා. 

ජුයදව් ජාතිකයන්යේ ්රධානම පානය 

තමයි වයින්. ඉතින් මඟුල් යගදරක වයින් 

ඉවර යවනවා කියන්යන් මුළු ජීවිත කායලම 

අවමන් විඳින්න යවන තරයම්ප �රපතළ 

ෙන්තෑසියක්ලු. ඉතින් යමාකද කරන්යන් 

කියලා මනමාලියේ තාතතා බිතතියේ හිෙ 

තියායගන කල්පනා කළාලු.

යජසුතුමා යම්පක දැක්කා. පවිත්රවීයම්ප 

පිළියවතවල්ට යගනාපු වතුර ලී්ටර 100ක් 

අල්ලන භාජන හයක් මඟුල් යගදර 

තිබුණාලු.

“නම භොජ�වල්ට වතුර පුරවන�.”

ඔන්න ඒ පාර යස්වකයයෝ භාජනවල්ට 

වතුර පියරව්වා. පස්යස් යජසුතුමා 

්රාතිහාර්යය පාලා වතුර වයින් �ව්ට 

පතකළාලු.

ඒ කායල විතරක් යනයම්ප වයින් කියන්යන් 

අද්ටත යලෝයක් ්රසිේධම පානයක්. මතපැන් 

ගණය්ට වැටුණත මදුවිත කයට තියන්යන් 

නැති උදවිය පවා භාවියත්ට ගන්න අහිංෙක 

මතපැන් වර්ගයක් විදිය්ට තමයි වයින් 

ෙලකන්යන්.

යලෝකයේ හැම ර්ටක්ම පායහ් තමන්යේ 

ර්ටවල්ට  ආයව්ණික යේශිය පලතුරුවලින් 

වයින් හදනවා. යලාවි, රඹු්ටන්, වරකා වයේ 

පලතුරුවලින් ව්ාපාරික වශයයන් වයින් 

නිෂපාදනය කරන උදවිය අයේ රය්ටත 

ඉන්නවා.

ඒත අද අපි කියලා යදන්යන් 

තැඹිලි වයින් හදන හැටි. ය�ාන්න 

විතරක් යනයමයි යවඩින් යක්ක්, 

පුඩින් වර්ගවල්ට වයේම ෙමහර 

කෑමවල්ටත තැඹිලි වයින් 

යයාදාගන්නවා. උතෙව අවස්්ා 

ෙඳහාත භාවිතා කරනවා. ඒ නිො 

තැඹිලි වයින්වල්ට යහාඳ ඉල්ලුමකුත 

තියයනවා.

වයින් කියන්යන් මධ්ොර 

පානයක් නිො ස්වයං රැකියාවක් 

විදිය්ට වයින් හදනවා නම්ප සුරා�දු 

යදපාර්තයම්පන්තුයවන් ඒ ෙඳහා 

�ලපත්ර ල�ාගන්න ඕයන් කියන එක 

මතක් කරන්න ඕයන්.

මුලින්ම අපි තැඹිලි ලී්ටර 2යි 

500mlකින් වයින් හදමු. වයින් 

හදන්න තැඹිලි ගන්නයකා්ට තැඹිලි 

වල්යල් එක යගඩියක් කපලා බීලා 

�ලන්න. යහාඳ පැණි රහ්ට තියයන 

තැඹිලි තමා වැයඩ්්ට යහාඳ. තැඹිලිවල්ට 

අමතරව සීනි 1kg 125g, යීස්ට යත හැඳි 

2යි, කරදමුංගු කරාබුනැටි 6 �ැගින්, කුරුඳු 

යපාතතක්, යදහි යගඩි යදකක යු්ෂ, මද 

රස්යන් වතුර යකෝේප 1/4ක් අවශ්යයි. 

ඒ වයේම යලාකු වීදුරු ය�ෝතලයක්, 

උණුවතුයරන් තම්ප�ාගතතු පුනීලයක්, 

පිරිසුදු කපු යරදිකඩක්, යලවල් �්ටයක් 

එයහමත අවශ්යයි.

යම්ප හැම පියවරකදිම පිරිසුදුකම 

ආරක්්ෂාව ගැන හිතන්න. ඒ වයේම 

කියන්න ඕයන් කල්යේදි වයින් එයක් ෙැර 

වැඩියවනවා. ඒ නිො අවුරුේදක් පරණ 

වයින් එකක්ට වඩා අවුරුදු යදකක් පරණ 

වයින් එකක ගාණ වැඩියි. පරණ නැති 

වයින් එකක් 1500-2000 වයේ මිලක්ට 

අයලවි කරන්න පුළුවන්. කල්යේදි ගණන් 

වැඩි කරන්න පුළුවන්. වයින් හදන හැටි 

ගැන තව විස්තර දැනගන්න ඕයන් නම්ප 

0714766819 යවනදා වයේම යම්ප අංකය්ට 

කතා කරන්න.

iajhx  
/lshd

පියවර 1

උණුවතුර යකෝේප 1/4්ට, යීස්ට 

යත හැඳි 2යි, සීනි යත හැඳි 2යි එකතු 

කරලා පියපන්න තියන්න.

යහාඳ්ට යපරාගතතු තැඹිලිවල්ට 

සීනි 1kgයි, තලාගතතු කරදමුංගු, 

කරාබුනැටි, කුරුඳුයපාතු, යදහි ෙහ 

හදාගතතු යීස්ට මිශ්රණය එකතු කරන්න.

පියවර 2

හදාගතතු තැඹිලි මිශ්රණය යරදි 

කඩකින් වහලා තියන්න. ය�ෝතල් 

මූඩියයන්ම වහනවා නම්ප මූඩිය තදින් 

වහන්න එපා. පැසීයම්ප ක්රියාවලියයදි 

පීඩනය වැඩියවලා ය�ෝතලය පුපුරන්න 

පුළුවන්.

වහලා තිේ� මිශ්රණය දවෙ ගායේ 

දවස් තුනක් යන්තමින් හැඳිගාන්න. 

පස්යස් ෙතියක් යනායොල්වා තියන්න. 

එතයකා්ට මේඩි ටික අඩිය්ට �ැහැලා 

පැහැදිලි ද්ාවණයක් ලැය�නවා.

පියවර 3

ෙතියක්ට පස්යස් මේඩි කලවම්ප 

යනායවන්න අර පැහැදිලි ද්ාවණය 

යවන් කරගන්න. ඒ වැයඩ්්ට යලවල් 

�්ටය යයාදාගන්න පුළුවන්. �්ටය 

නැතිව යපරාගතතත කමක් නැහැ. 

හැ�ැයි සීරුව්ට.

ඉතිරි සීනි 125g ලියේ තියලා සීනි 

කැරමල් හදාගන්න. 750ml වීදුරු 

ය�ාතල් තුනක් අරයගන කැරමල් ටික 

පංගු තුන්ට ය�දලා ය�ෝතල්වල්ට 

දාන්න. පස්යස් යපරගතතු මිශ්රණය 

ය�ෝතල්වල්ට දාලා මූඩිය වහලා 

යොලවන්න. වයින් ලෑස්තියි.

නසේවනදි නහට්ටිආරචචි

පුුංචි ළිශේ වතුශරන් 

වයින්
සීතො 
නපොන�මනපරුම
ස්වයං රැකියො 
පොඨමොලො උපනදශිකො

පෝඩම අංක 42
හිනත හයිනයන ජීවිතය දි�න� කැමති නකොයිකෝටත අතහිත නෙන� 
‘ධරණී’ හැමදාමත කැමතියි. නිකරුනණ නගවිලො ය� කොලය තමනනේම 
කියලො ස්වයං රැකියොවේ නවනුනවන නයොෙවන� කැමති කොනතොවන්ට නහොඳ 
ඉේලුමේ තිනය� විවිධ ෙෑ පියවනරන පියවර නගෙරදිම හදාගන� හැටි 
කියලො නෙන� අපි හිතුනේ ඒකයි. ක්ඩදාස, මැටි, නරදි, විවිධ ආහොර, ස්බන 
ඇතුළු විවිධ නද නිර්මොණය කර� විදිය ගැ� සහ ඒවො නවළඳනපොළ නවත 
නයොමු කර� ආකොරය ගැ� නම ලිපි මොලොව හරහො ඔ්බව ෙැනුවත කර�වො. 



පකොළඹ 7 විපේරොම මොවත අිංක 91 හි පිහිටි ලිබර්ටි �බ්ලි්ෂර්ස ( ප�ෞද්ගලික) සමෝගම විසින්, මලවොන කළුපකොඳයොපේ පිහිටි සිය මුද්රණොලපේ මුද්රණය කර ප්රසිදධ කරන ලදී.


