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හැ්ඩගැනවීම
සුෙර්ශි ්ධර්මසිංහ

KS Beauty Saloon with 
Sudarshi

මංගල දි�ය්ට 
ගවුනමන හැ්ඩවුණු ම�ොලියේ

අ

ද දින ‘ධරණී මනාලිය’ ලෙස සැරසී 

සිටිනලන හැඩකාර යුවතියක් 

වන මදුහංසි සිලවා ය. ඇය 

හැඩගැනවූලේ අම්බෙනලගාඩ, ්බටල�ාෙ 

පිහිටි 'KS Beauty Saloon with Sudarshi' 

හි රූ�ොවණ්ය ශිලපිනී සුදර්ශි ධර්මසිංහ 

විසිනි.

“මං මදුහංසි හැඩගැනවූලේ ්බටහිර 

සම්රදායට අයත් මනාලියක් විදියට. 

ඇයලේ ල�නුමත් එක්ක මට හිතුණා 

සාරියකට වඩා ඇයට ගැළල�නලන 

ගවුමක් කියො. ඒ නිසා මං ඇය 

හැඩගැනවූලේ සුදු �ැහැති ගවුමකින. ඒ 

ගවුමටම ගැළල�න විදියට සුදු �ැහැය 

වැඩිපුර තිලයන මල ල�ාකුරක් ඇය අතට 

දුනනා. ඇලේ ලකාණඩා ලමෝසතරය 

කලේ මුහුලණ ල�නුමත් එක්ක. ඇයට 

තිලයනලන රවුම හැඩැති මුහුණක්. ඉතින 

සාමාන්ය ලකාණඩා ලමෝසතරයක් එක්ක 

ල�නුම වැඩිලවන විදියට ලේල එකක් සහ 

ක්රවුන එකක් භාවිතා කළා. ඒ නිසා ඇයට 

අලුත් ල�නුමක් එකතුවුණා.  ආභරණ 

නම ලගාඩාක් භාවිතා කලේ නෑ. ලමකප් 

ගත්තත් සාමාන්ය විදියට තමයි ලමකප් 

කලේ. ඒ නිසාම ඇය චාමව ඒත් ෙසසනට 

හිටියා. මං හිතනවා මංගෙ දිලනට 

සාරි ඔසරි අඳිනන අකමැති යුවතියකට 

ලමලහම විොසිතාවක් එදාට ලහාඳට 

ගැළල�නවා කියො.”

සම්බනධීකරණය

ක්රිෂොන් පුෂපකුමොර

මා 

සිටිලේ ලරේමය බිඳවැටීලම 

අවදානලම අදදරය. ඒ වනවිටත් 

ලනතුපුල, ඔහු මා හැර යන ්බව 

දහ වතාවකට වඩා හඟවා තිබුණි.

“අපේ අම්මලාපේ අක්මැතපතෙන් පමක 
කරන්්න බැහැ ්නදී. ඔයාට පතපර්නවපන්. 
අපේ අම්මට ඉන්පන් ්ම්ම විතෙරයි.” ලනතුපුල 

කියන සෑම වාරයක් �ාසාම මම හැඬුම 

වාවාලගන ඉවසා සිටිලයමි. ඒ ඔහුවත් 

හඬවනනට ්බැරි නිසාය.

මම වඩ වඩාත් ඔහුට කරුණාවනත 

වූලයමි. ඒ ඔහුව රඳවා ගැනීමට ලනාව, ලම 

අ�ලේ ලරේමලේ අවසන කාෙසීමාව නිසාය.

“උඹ ්මහ ප්මෝඩිපයක්. ඔය මිනිහා ්මහ 
කපටිපයක්. ඔය හදන්පන් ඌ බඳි්නකම උඹව 
පාලුවට තියාගන්්න. අම්මලා කැ්මති ්නැහැ 
කියලා දන්්නවා ්නම තෙවත ඉන්පන් ප්මාකටද? 
බඳින්්න පවන්පන් ්නැහැ කියා කියා උඹට 
පකෝල් කරන්පන් ප්මාකටද?” මලේ මිතුරිය 

්රගීතා දිගින දිගටම ්බැන වදිදදී මම අසා 

සිටිලයමි.

“්මපේ අයියපේ හරි පහාඳ යාළුපවක් 
ඉන්්නවා ්මපේෂ් කියලා. අපේ අයියා ඇහුවා 
එයාව ඔයාට පෙට් කරන්්නද කියලා. අයියත 
කියන්පන් ඔයා පබාරුවට දුක් විඳි්නවා 
කියලා.” තවත් දිනයක ්රගීතා විමසදදී මම 

තිගැසසී ගිලයමි.

“අපන් ්මට බැහැ. පිස්සුද ප්රගීතො?”
“අපන් උපේ ප්නතුපුල් පගදරින් බඳින්්න 

ලෑස්ති කරපු පකල්ලවයි, උඹවයි පදන්්නව්ම 
තියාපග්න ඉන්පන්. අනිත එක අපි කියන්පන් 
්මපේෂ් අයියා එක්ක යාළුපවන්්න කියලා 
ප්නපේ. ටිකක් කතො කරලා ඉන්්න කියලා. 
අපි පකාච්චර උපේ හිතෙ හැදුවත උපේ 
හිතෙ හැපදන්පන් ්නැහැ කියලා ්ම්ම දන්්නවා. 
ඉතින් ෝමාන්ය යාළුපවක් විදියට ්මපේෂ් 
ආශ්රය කරන්්න පටන්ගනින්. ගැලපප්නවා 

්නම අපි පස්පස් බලමුපකෝ 
ඉස්ෙරහට ප්මාකද කරන්්න 
පුළුවන් කියලා.” ්රගීතා කියදදී 

මම සුසුමක් ලහලුලවමි.

්රගීතා මලේෂට මලේ 

දුරකතන අංකය ේබා දී 

තිබුණි. මලේෂ මට කතා 

කරදදී මට දැනුලණ මහා 

අෙසකමකි. ගැහැනු අපි 

ලේදනාවට ලම තරම ආදරය 

කරනලන ඇයි දැයි මම 

ලනාදනලනමි.

දින�තා මට කතා කරමින 

ඊලසාප්ලේ උ�මා කතා 

කියනනට, ගී සිංදුවෙ අරුත 

කියනනට උත්සාහ කරන 

මලේෂලේ ඇමතුමවෙට වඩා 

මට ඉඳහිට ඇමතුම ලදන, අ� 

ලවන වී යා යුතු ්බව පුන පුනා 

කියන ලනතුපුලලේ ඇමතුම 

වටිනලන මනදැයි මම සියවරකට වඩා 

කල�නා කරනනට ඇතිය.

්රගීතා, ඇයලේ ල�මවතා සහ මලේෂ 

මා ්බෙනනට �ැමිණිලයෝය. ඒ හමුවත් මට 

ලවලහසකාරී හමුවක් �මණක්ම වූලේ ඇයි 

දැයි මම ලනාදනලනමි.

මලේෂ කඩවසමය. �ාසල යන අවදිලේදී 

මලේෂව මා �ාලර් දුටුවා නම ලදවරක්වත් 

මම හැරී ්බෙනු ඇති ්බව මට විශවාසය.

නමුත් මට ඒ කැපී ල�ලනන 

කඩවසමකමට වඩා, ලනතුපුලලේ රුව 

සුනදර යැයි හැඟුලන ඇයි දැයි මම ලනාදැන 

සිටිලයමි.

ලකායිලමාලහාලත් ලහෝ ලනතුපුල මා 

අමතා අ� සදහටම සමුගත යුතු ්බව ළඟදීම 

කියන ්බව මා ලහාඳිනම දැන සිටිලයමි. 

නමුත් ඒ ලමාලහාත මලේෂ ඉදිරිලේදී උදාවනු 

ඇතැයි මම සිහිලනකිනවත් ලනාසිතුලවමි.

ඔේ. එදා අ� හතරලදනා හමුවුණු තුනවන 

දවසයි. ්රගීතාලේ ල�මවතා සහ මලේෂ 

විහිලු තහළු කරමින අ� ලදලදනාව හිනා 

ගසසමින සිටිලයෝය. ඒ ලමාලහාලත්ම මලේ 

දුරකතනය නාද වුණි.

සියලෙ අවසන වූලේ සිහිනයකින ලමනි.

“්මට ආපේ ඔයාට කතො කරන්්න පවන්පන් 
්නැහැ ්නදී. අම්මලා ්මපේ එන්පේජ්මන්ට් 
එක පහටට පයාදාපග්න.” ලනතුපුල කියනවා 

ඇලසදදී මලේ සිරුරම හිරි වැටී යනු මට 

දැනුණි.

දුරකතනය විසනධි වනු ඇසුනද මා 

සිටිලේ සිහියකින ලනාලේ.

“ප්මා්නවද කිේපේ?” ්රගීතා මා 

ලසාෙවමින අසදදී මා පියවි සිහියට 

�ැමිණිලයමි.

“පහට එයාපේ එන්පේජ්මන්ට් එක 
කිේවා.” මම කියා ගත්ලත් ආයාසලයනි.

ඒ අතලර් මම දැක්ලක් මහ පුදුම දසුනකි. 

මලේෂලේ මුහුණ ්බැ්බලෙමින තිබුණි. ඔහුලේ 

මුලවහි ඇඳුනු සිනහව අන කවරදාකටත් වඩා 

සුනදර වී තිබුණි.

මට දැනුලණ මහා කළකිරීමකි.

“්මපේ දුක ඔයාට ඔය තෙරම ෙතුටක්ද?” 
අසනනට සිත් වුවත් මම නිහඬ වූලයමි.

එදා රාත්රිය පුරාවට මම අනාගතය ගැන 

කල�නා කලළමි.

මම කවදා ලහෝ නව සම්බනධයක් අරඹනු 

ඇත. නමුත් ඒ ලම ලමාලහාත ලනාවිය 

යුතුය. ලනතුපුලලේ ආදරලේ භාසමාවලශෂ 

හිලත් ත්බාලගන අලුත් ආදරයක් ඇරඹීම 

ලකාලහත්ම සුදුසු නැත. සියලෙටම ල�ර මම 

හිත හදාගත යුතුය.

මලේෂ, ඔහුලේ සිනහව ගැන මට ඒ 

ලමාලහාලත් දැනුලණ මහා කළකිරීමකි. 

නමුත් ඔහුලේ �ැත්ලතන ඔහුට සතුටු ඇතිය. 

්රගීතා සහ ඇලේ ල�මවතාලේ වදන ඔසලස 

ඔහු මා ගැන ්බොල�ාලරාත්තුලවන සිටිනනට 

ඇත. අ� ලදලදනා අතර තිබු ්බාධකය ඉවත් 

වූ ්බව දැලනදදී ඔහුට සතුටක් දැලනනනට 

ඇත. මා ඔහු ගැන ලකෝ� ලනාගත යුතුය.

නමුත් මා ඔහුලගනද මිදිය යුතුය.

මලේ මිතුරිය, ්රගීතා මා හා අමනා� 

වුවත් ඒ මලේ තීරණයයි. මලේ හිත 

හදාගැනීමට මම මා ලවනුලවන කාෙය මිඩංගු 

කළ යුතුය. මම මා ලවනුලවන ජීවත් විය 

යුතුය.

ඉතින මම මලේෂටද සමුදිය යුතුය.

මා ලවනුලවන ්බො සිටිනනට එ�ා කිව 

යුතුය.

ආදරයක නටබුන හිලත් තියාලගන අලුත් 

ආදරයක් ඇරඹීම තමනටත්, අලනකාටත් 

අහිතකරය.

සමොධි ්ඩයස

එකෙක් යනකෙොට එකෙක් වද්දගනන 
ගෑනුනකගේ හිත් අම්බලම කනකවයි 

ඡොයොරූප
නිපුන ෙ සිේවො



3 2022 න�ොවැම්බර් 16 ව� ්බදාදා

ස

රතුත් නිමාලිත් මැදි වයලස 

�සුවන අඹුසැමි යුවළකි. ඔවුන 

ලදලදනා හැරුණුලකාට නිවලස 

ජීවත්වූලේ ඔවුනලේ වයස අවුරුදු 8ත් 

12ත් අතර �සුවන නිර්වාන සහ අනුත්තර 

යන පුතුන ලදලදනාත්, නිමාලිලේ මව වූ 

ආරියවතීත් �මණි. නිමාලි රැකියාවක් 

ලනාකළ අතර සරත් ලසවය කලේ 

ඉතාලිලේය. සරත් විලදසගත වී සිටි නිසා 

දරුවනලේ අධ්ා�න කටයුතු ගැන ලසායා 

්බො කටයුතු කිරීමට සිදුවූලේ නිමාලිටය. 

එ නිසාම නිර්වානලේත් අනුත්තරලේත් 

විභාගවෙට, �ාසලල වැඩකටයුතුවෙට සහ 

අමතර �නතිවෙ අධ්ා�න කටයුතුවෙටත් 

ඔවුන ලදලදනාට වඩා ලවලහසුලණ උනනදු 

වූලේ නිමාලිය. නිදි වරාලගන ඔවුනට �ාඩම 

කිරීමට ලකටිසටහන සැකසුලේ නිමාලිය.

එතැනින ලනානැවතී නිර්වානටත් 

අනුත්තරටත් ඇලසනනට ලියූ ලකටිසටහන 

කිලයේලේත් නිමාලිමය. නිර්වාන නම 

ඒ වනවිටත් ශිෂ්යත්වය ඉහළිනම සමත් 

�නතිභාර ගුරුතුමිය විසින ඒ 

ලමාලහාලත් නිමාලිටත් අනුත්තරටත් හැකි 

�මණින අවවාද කළාය. නමුත් තම දරුවා 

තමනව මරා දැමීමට සැෙසුම කිරීම නිමාලිට 

දරාගත ලනාහැකි විය. ඒ ගැන සිතමින 

ඇය දිලනන දින කායිකවත් මානසිකවත් 

දුර්වෙ වීමට �ටනගත්තාය. නිමාලිව යථා 

තත්ත්වයට ගැනීමට ආරියවතී ලනාකළ 

ලදයක් නැත. එහි එක් පියවරක් ලෙසයි 

ඇය මුණුබුරාවත් දියණියවත් ල�ෞදගලික 

ලරෝහෙක උ�ලදශන සායනයකට 

කැඳවාලගන ගිලේ.  

එතැන සිට නිමාලිවත් අනුත්තරවත් 

යහ�ත් අතට ගැනීමට කටයුතු කළ ආකාරය 

ගැන භාග්ා අලේසිංහ ලමලස කියා සිටියාය. 

“අනුතතෙරත නි්මාලිත පම වපේ 
ප්රශප්නකට අපි ළඟට ආපු එක අමප්මකුයි 
පුපතෙකුයි වුණාට පම වපේ ්මා්නසික පීඩ්නය 
දරාගන්්න බැරුව අම්මලාව තොතතෙලාව 
්මරන්්න හිතේන, තේමන්ට්ම ්මැපරන්්නත 
හිපතේන දරුපවෝ ඕ්නතෙරම අද රපට් 
ඉන්්නවා. මුලින්්ම ්ම්ම අම්මලාට කියන්පන් 
ශිෂ්යතව අේමත වුණා කියලා ඒ දරුවා 
ප්මෝඩපයක් පවන්පන් ්නෑ. ඒ දරුවාපේ 
ජීවිතෙය්ම අේමත පවන්පන් ්නෑ. ශිෂ්යතවය 
කියන්පන් පුුංචි දරුපවකුපේ දැනු්ම පරීක්්ා 
කර බලන්්න පවතව්න ෝමාන්ය විභාගයක් 
මිෙක් ජ්නප්රිය පාෙල් ගන්්න පග්නාපු 
අධ්ාප්න වැඩපිළිපවලක් ප්නපවයි. ඒක 
එපහ්ම පවලා තිපයන්පන් පම අධ්ාප්න 
ක්ර්මපේ තිපය්න තෙරඟකාරීතවය නිො. අනිත 
එක තේමයි එක්ම පවුපල් දරුවන් පදතුන් 
පදප්නක් හිටිපයාත ඒ හැප්මෝ්ම එක්ම විදිය 
්නෑ. අයියා අක්කා විභාග ඉහළින්්ම ේමත 
කියලා ්මල්ලි ්නුංගිටත ඒ විදියට්ම කරන්්න 
කියලා වදපද්න එක ඇතතෙට්ම වැරදියි. 
එතෙපකාට ඒ දරුවා අම්මලා තොතතොලා 
ගැ්න විතෙරක් ප්නපවයි තේමන්පේ ෙපහෝදර 
ෙපහෝදරියන් ගැ්නත වවර බැඳගන්්නවා. 
පම අනුතතෙර කිය්න දරුවාත එක්කත ්ම්ම 
තෙනිය්ම කතො කරද්දි ඒ දරුවා ්මට කිේපේ 
‘්නැන්පද් ්මට පම පලෝපක් ඉන්්න පලාකු්ම 
තෙරහකාරයා අපේ අයියා’ කියලා. ්ම්ම 
පේතුව ඇහුව්ම කිේපේ ‘අම්මා තොතතො 
හැ්මදා්ම කිේපේ ්මට අයියා වපේ විභාග 
පාස් කරන්්න කියලා. අයියා වපේ්ම පවන්්න 
කියලා. ්මුං කැ්මති කිසි්ම පදයක් කරන්්න ්මට 
ඉඩ දුන්පන් ්නෑ’ කියො.

ලම ලවනලකාට මලේ උ�ලදශන 

ලසවාවලින ලම දරුවවයි අමමවයි යහ�ත් 

අතට �ත්කරො තිලයනවා. නමුත් ලමතැනදි 

මං ලදමේපියනට කියනලන දරුවනව විභාග 

�ාස කරවො ලහාඳම ලද ලදනන ලදමේපිලයෝ 

විදියට අපි කවුරුත් කැමති වුණාට එතැනදි 

කටයුතු කරනන ඕන දරුවලග �ැත්ලතනුත් 

ලහාඳට හිතො ්බෙො. අධ්ා�න 

කටයුතුවෙට ලයාමු කරනවා වලේම ඒ අයට 

නිදහලස ඉනනත්, යාළුලවෝ ආශ්රය කරනනත්, 

එයාො කැමති ලදවල කරනනත් වැඩිහිටිලයෝ 

විදියට අපි ලවොව ලදනන ඕලන. නැත්නම 

අවසාලනදි ලවනලන කාෙයක් යනලකාට 

දරුවනට අධ්ා�නයයි ලදමේපියනවයි 

එ�ාලවො එයාො හිතුවක්කාර ගමනක් 

යනවා.”

ලිහිණි මධුෂිකො

අනේ අමමො මරන� 
නගෙර උේ පිහියේ 

තිය�වො�ම 
ම්ට නග�ැත නෙන�

වී ලකාළඹ ජනප්රිය �ාසෙකට ඇතුළත් 

වී සිටි අතර අනුත්තර ඉලගනුම ේබමින 

සිටිලේ ගලම �ාසලල හතරවන ලරේණිලේය. 

එනිසාම ඒ වනවිට නිමාලිට තිබූ ලොකුම 

්බොල�ාලරාත්තුව අනුත්තරවද ඉහළිනම 

ශිෂ්යත්වය සමත් කරවාලගන ලකලස ලහෝ 

නිර්වානලේම �ාසෙට ඇතුළත් කරගැනීමය.

ඒ ලවනුලවන ඇය උලද රෑ ලනා්බො 

ලවලහසුණාය. අනුත්තරට �ාසල අධ්ා�නය 

�මණක් ්රමාණවත් ලනාවන ්බව නිමාලිලේ 

මතය විය. ඒ නිසාම �ාසෙට, අමතර 

�නතිවෙට අමතරව ගුරුවරු ගුරුවරියන 

නිවසටත් ලගනවා ඉගැනවීමට නිමාලි 

කටයුතු කළාය.

“අනුතතෙර පේ්නවා පන්ද අයියා 
පහාඳට ශිෂ්යතපව පාස්පවලා දැන් පලාකු 
ඉස්පකෝපලකට ය්න හැටි. ඔයත ශිෂ්යතපේ 
පහාඳට්ම පාස්පවන්්න ඕ්න. එතෙපකාට තේමයි 
අයියා ය්න ඉස්පකෝපලට්ම යන්්න පුළුවන් 
පවන්පන්.”

නිමාලි අනුත්තරව දකින වාරයක් �ාසා 

නිතරම ඒ වචන ටික මනතරයක් ලමන 

කිලයේලේ ඔහුව තව තවත් උනනදු කරවීමට 

සිතාලගන විය යුතුය. ඒ ලවොවට අනුත්තර 

හිස වනමින එය අනුමත කලේ තමනට 

නිදහලස හුසමක්වත් ගැනීමට ලනාලදන මව 

ගැන උ�න තරහත් සමඟය. අනුත්තරට 

ල�ාඩි ලහෝ නිදහසක් තිබුණා නම ශිෂ්යත්ව 

ශිෂ්යත්ව විභාගය ළංවනවිට දරුවනට වඩා ලවලහලසනලන අමමොය. ඒ නිසාම 

ල්බාලහෝ අය �ලේ ශිෂ්යත්වය හඳුනවනලන අමමොලේ විභාගය යනුලවනි. එම 

තරඟකාරීත්වය තුළ අධිලේගලයන දුවන අමමොට දරුවනලේ මානසික පීඩනය 

හඳුනාගැනීමට නිසකාංසුවක් නැත. ලම කතාව ශිෂ්යත්ව විභාගය නිසා තමනව අසීමිතව 

ලවලහසට �ත්කළ තම මව ඝාතනය කිරීමට රහසින සැෙසුම කළ දරුලවකු ගැනයි. එවැනි 

දරුවන සිටින මේපියනට ලම ගැන අවල්බෝධයක් ේබාදීමට ලමම සත්ය කතාව උ�කාර වනු 

ඇති ්බව අලප් විශවාසයයි.  

(නම ගම �මණක් මනඃකලපිතයි)

නම ෙරුවො එේක මම 
්නියම ක්ො කරේදි ඒ 

ෙරුවො ම්ට කිේනේ ‘�ැනනේ 
ම්ට නම නලෝනේ ඉන� 

නලොකුම ්රහකොරයො අනේ 
අයියො’ කියලො.

විභාගය ළංලවදදී නිමාලි විසින එයද සීමා 

කළාය. විලටක එය ඕනෑවට වැඩියැයි 

සිතූ ආරියවතී දරුවාට එතරමම කරදර 

ලනාකරන ලෙස නිමාලිට අවවාද කළාය. 

එලහත් නිමාලි එලස කරනලන දරුවනලේම 

යහ�ත ලවනුලවන නිසා ඇතැම 

අවසථාවෙ ආරියවතීද දැඩි ලෙස විරුදධ 

ලවනනට ගිලේ නැත.

ඒත් ලම සියලෙ සිදුලවන අතලර් මවලේ 

්බෙ�ෑම හිසරදයක් වූ අනුත්තර පුංචිකමට 

ලවනත් සැෙසුමක් ක්රියාත්මක කරනනට 

මාන ්බැලුලේය. 

“රවිඳු ඔයාලපේ පගදර පහාඳට 
කැපප්න උල් පිහියක් තිපය්නව්නම ්මට 
පග්නත පදන්්නපකෝ... ්මුං අද පහට්ම අපේ 
අම්මව ්මරලා දාලා පකාපහා්මහරි එයාපේ 
වපදන් පේරිලා පගදරින් පැ්නලා ය්නවා.”

අනුත්තරලේ ලමම හතරබීරි කතාලේ 

ලත්රුම වටහාගැනීමට රවිඳුට හැකියාවක් 

ලනාවුණද පුංචිකමට ලහෝ එහි කුමක්හරි 

භයානකකමක් ඇති ්බව වටහාගැනීමට 

ඔහුට අ�හසු ලනාවීය. ඒ නිසා ලම ගැන 

ඉක්මනිනම �නතිභාර ගුරුතුමියව දැනුවත් 

කළ යුතු ්බව රවිඳු සිතුලේය.

“ටී්චර් අනුතතෙර ්මට කිේවා අපේ 
පගදර පහාඳට කැපප්න උල් පිහියක් 
තිපය්නවා ්නම පග්නැත පදන්්න කියලා 
එයාපේ අම්මව ්මරන්්න. අපන් ටී්චර් ්මට 
්නම පගාඩක් බයයි. ්ම්ම කියන්පන් පබාරු 
කියලා හිතේනවා්නම ටී්චර් අනුතතෙරපගන්්ම 
අහලා බලන්්නපකෝ.”

�නතිභාර ගුරුතුමියට රවිඳු කියා 

සිටිලේ තරමක තැතිගැනීමකිනි. රවිඳු කී 

කතාලවන බිරානත වූ ගුරුතුමිය ඒ ලවලලම 

අනුත්තරව කැඳවා එහි ඇත්ත නැත්ත 

විමසීමට කටයුතු කළාය.

“ඇතතෙද අනුතතෙර පම රවිඳු කියන්පන් 
ඔයා අම්මව ්මරන්්න උල් පිහියක් පග්නැත 
පදන්්න කිේවා කියලා?”

ඒ ලමාලහාලත් මහහඬින හඬනනට 

ගත් අනුත්තර ගුරුතුමියට �වසා සිටිලේ 

තමනට ශිෂ්යත්වය සමත්වන ලෙස 

�වසමින අමමා නිරනතරව කරදර හිරිහැර 

කරන නිසාත්, අමතර �නතිවෙට යවා 

නිරනතරලයනම ලවලහසට �ත්කරන 

නිසාත් ලකලස ලහෝ අමමාව මරා එම 

කරදරවලින නිදහස වීමට සිතාගත් ්බවයි.

අනුත්තරලේ කතාලවන උතුර දකුණ 

මාරු වූ ගුරුතුමිය ඒ ලමාලහාලත් වහාම 

�ාසෙට �ැමිලණන ලෙස ආරියවතීටත් 

නිමාලිටත් දැනුම දුනනාය. �සුව ගුරුවරිය 

කී සියලු කාරණාවෙට සවන දීලගන සිටි 

ආරියවතී හඬමින කියාසිටිලේ නිමාලිලේ 

අනවශ්ය ්බෙ�ෑම සහ කරදර නිසා දරුවාට 

ඔය විනනැහිය වන ්බව තමන කලිනම 

නිමාලිට �වසා තිබූ ්බවය.

“අපන් ටී්චර් ්මට ඕ්න වුපේ පම දරුවව 
පකාපහා්මහරි පලාකු ඉස්පකෝපලකට යවලා 
උගන්්නන්්න. එපහ්ම ්නැතුව පකායි අම්මද 
දරුවන්ට ්නරකක් කරන්්න හිතෙන්පන්? 
අනික පහාඳට විභාග පාස්පවලා පහාඳ 
ඉස්පකෝපලකට ය්න එපක් වටි්නාක්ම 
ප්මයාලට අද ප්නපවයි පතපරන්පන්. අනික 
ඉපග්නගතපතොත ප්මයාලට මිෙක් අපිට 
පගනියන්්නද ටී්චර්?”

තම දරුවා තමනව මැරීමට සැෙසුම 

කිරීම දරාගැනීමට ලනාහැකිව වූ නිමාලි 

�නතිභාර ගුරුතුමියට එලස කීලේ හැඬුම 

�ාෙනය කරගැනීමට �වා ලනාහැකිවය. 

මේපියන එලස සිතුවා ට දරුවනට එය 

දරාගත ලනාහැකි කායික සහ මානසික 

පීඩාවක් ්බව අමුතුලවන කිව යුතු නැත. 

තමනට යහළුවන සමඟ ලකලි ලසලෙම 

කිරීමට ලනාලදන, රූ�වාහිනියක් 

නැරඹීමට, නිදාගැනීමට ඉඩක් ලනාලදන 

ලදමාපියනව දරුවනට ල�ලනනනට 

ගනලන ජමමානතර වවරක්කාරයින 

ලෙසය. අනුත්තරලේ ලම කතාව ඊට 

ලහාඳම උදාහරණයකි.

හ්ර වසනර් 
පුන්ේ 

මිතුනරකු්ට 
කියයි

උපනේශ� 
මන�ෝ විද්ොඥ
භොග්ො අනේසිංහ
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නකොවිඩ් නිසො 
නසසසන 
පසස බිම 

ඇ�ගනිේදී 
ලේනෂ්ට 

නකොඩි දාපු
එරිේ 

එ

රික් යුආන (Eric Yuan) ඔහු පුංචි 

කාලල ඉඳනම කවුරුත් ලනාකරපු 

විදිලේ වැඩ කරනන රුසිලයක්. 

1970 ල�්බරවාරි 20 වැනිදා මහජන චීනලේ 

ෂැනලඩාංේ �ළාලත් ඉ�දුණු ඔහු ඉඩක් 

ෙැල්බන හැමලවලලම කලේ නව නිර්මාණ 

බිහි කරනන උත්සාහ කරපු එක. ඒ වැලේට 

උ�තිනම ලගනාපු ලොකු දක්ෂතාවයකුත් 

ඔහුට තිබුණා.

ලකාලහාමින ලකාලහාමහරි අවුරුදු 17ක් 

ලවනලකාට එරික් කියනලන ‘ව්යවහාරික 

ගණිතය’ (Applied Mathematics) විෂලයන 

උ�ාධියක් හිමි තරුණලයක්. ඔහු ඒ උ�ාධිය 

සමපූර්ණ කලේ චීනලේ ෂැනලඩාංේ 

විශවවිද්ාෙයට ඇතුළත් ලවො. ඒත් ඔහු 

ඒ උ�ාධිලයන සෑහීමකට �ත්වුලණ නෑ. ඒ 

නිසා ඊළඟට ‘භූ විද්ා ඉංජිලනරු’ (Geology 

Engineering) උ�ාධිය ේබාගනන ඔහු බීජිං 

විශවවිද්ාෙයට ඇතුළත් වුණා.

‘ලෂරී’ (Sherry) කියනලන එරික්ලේ 

ල�මවතිය. ඇයත් හැඩකාර තරුණියක්. 

ඒත් බීජිං විශවවිද්ාෙයට ඇතුළත් වුණාට 

�සලස ලම ලදලදනාට නිතර නිතරම 

මුණගැලහනන අවසථාවක් ෙැබුලණ නෑ. 

ඒකට ලේතුව වුලණ දුර. එරික්ට ලෂරීව 

්බෙනන දුමරිලේ යන ගමනට �ැය දහයක 

�මණ කාෙයක් ගතවුණා. එවකට චීනය තුළ 

ජංගම දුරකතන භාවිතා වුලණ නැති නිසා 

සම්බනධතාවය �වත්වාලගන යනන නම 

මුණගැලහනවා ඇලරනන ලවන විකල�යක් 

තිබුලණත් නෑ. ඒක නිසා නව නිර්මාණ බිහි 

කරනනලනක් වුණු එරික් නිතරම හිතුලේ 

ඇයව දැකගනන ලවන ලලසි ක්රමයක් 

තිබුණානම ලකාචචර ලහාඳද කියො.

“මං බීජිං විශවවිද්ාෙලේ ඉනනලකාට 

ජ�ානලේ පුහුණු වැඩමුළුවකට සහභාගී 

ලවනන ෙැබුණා. ඒකට ලදශනයක් කරනන 

ඇලමරිකාලේ මයිලක්රෝලසාෆ්ට් සමාගලම 

්රධානියා ලවන බිල ලේට්ස මහතාත් ඇවිත් 

හිටියා. ඒ ලවනලකාටත් ඔහු ධන�තිලයක්. 

එදා ඔහු නව තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණු වන 

ලෙෝකය ගැනයි ලදශනය සිදුකලේ. ඒක 

හරිම රසවත් ලදශනයක්. ඉතින ඔහුලේ 

ලදශනය අහලගන ඉනනලකාට මට හිතුණා 

නව තාක්ෂණය එක්ක ගිලයාත් මලේ 

ල�මවතිය එක්ක ගනුලදනු කරනන ක්රමයක් 

ලහායාගනන පුළුවන කියො. ඒත් මලේ 

අවාසනාවට වලේ ඒ ලවනලකාටත් චීනලේ 

අනතර්ජාෙ �හසුකම තිබුලණ නෑ.”

එතැනින �සලස එරික් තීරණය කළා 

අනතර්ජාෙය �රිහරණය කරන රටකට 

සංක්රමණය ලවනන. ඒ ලවනුලවන ඔහු 

ලතෝරගත්ලත් ඇලමරිකාව. ඒත් අවාසනාව 

කියනලන ඒ ලවදදි ඔහු දැනලගන හිටිලේ 

චීන භාෂාව විතරයි. ඉතින ලනාදනන 

ඉංග්රීසිලයන වීසා අයැදුම�ත පුරවනන 

නකොවිඩ් 19 නලෝකය්ට 
න්බෝ කනේ සූම ඇේ 

එක හෙපු මනුසසයොෙ 
කියලො ක්ො හෙ� 

්ැ�්ට එ�කේ නකොවිඩ් 
නිසො එරිේ 
නගෝඩ ගියො

අතින් උෙස්්ම ප්රපද්ශය වුපේ. එතෙැ්නට 
ගියා්ම ්මට පරිගණක ේමාග්මක පුහුණු 
ඉුංජිපන්රුපවක් විදියට වැඩ කරන්්න 
අවස්්ාව ලැබුණා. ටික කාලයක් යද්දි ඒ 
ේමාගපම ඉහළ පපළ ඉුංජිපන්රුපවක් 
පවලයි ්මුං ්නැවතුපේ. ඔය අතෙරවාරපේ 
්මුං ්මපගයි පපමවතියපගයි දුර ගැටලුව 
විෙඳන්්න නිතෙර්ම අලුත අලුත ක්ර්ම 
පහේවා. ප්මාකද ඇප්මරිකා ග්ම්නත එක්ක 
ඒ පව්නපකාට ්මුං අන්තෙර්ජාලය ගැ්න 
දැනුප්මන් ෙන්්නද්්ධයි. ඒත ඒ කිසි්ම ක්ර්මයක් 
ොර්්ක වුපේ ්නෑ. එපහ්මයි කියලා ්මුං 
වැපේ අතෙෑරිපයත ්නෑ. අන්තිපම ්මුං ජුංග්ම 
දුරකතේන පවනුපවන් භාවිතො කරන්්න පුළුවන් 
‘සූම’ (Zoom) කියලා ඇේ එකක් හැදුවා. ඒ 
2011 වෙපරදි. ඒක ්මපේ වැපේට ොර්්ක 
ඇේ එකක් වුණත ්මුං හිටපු ේමාගප්මන් 
ඒක ප්රතික්පෂ්ප කළා. ඔවුන් ෙඳහන් කපේ 
පේස්බුක්, වට්ෙැේ වපේ ඇේ එක්ක තෙරඟ 
කරන්්න ්මුං හදපු සූම ඇේ එකට බෑ 
කියලයි.”

ඒත් සමඟින එරික් ගත්ලත් ටිකක් 

මුරණඩු තීරණයක්. ඒ ඔහු එලතක් කෙක් 

වැඩ කළ 'Cicso System' නම සමාගලමන 

ඉවත්වීමට තීරණය කිරීම. හැ්බැයි ඔහු 

ඉවත්ලවො නිකන හිටිලේ නෑ. 'Zoom Video 

Communication' නමින ඔහුලේම සමාගමක් 

ආරමභ කළා. හැ්බැයි ඒ සමාගම එතරම 

්රසිදධ වුලණ නෑ. ඒත් එරික්ලේ ලොකුම 

හීනය ඔහු ජයගත්තා. ඒ තමනලේ ල�මවතිය 

වුණු ලෂරී එක්ක ඔහුට මුහුණ ්බොලගන කතා 

කරනන ෙැබීම නිසා. තමන ආරමභ කළ 

සමාගම එතරම සාර්ථක ලනාවුණත් ඔහුලේ 

ලොකුම ්බොල�ාලරාත්තුව ඉටුවුණු එක ගැන 

ඔහු හිටිලේ පුදුමාකාර සතුටකින.

“අලුත ේමාග්මක් ආරමභ කළාටත වඩා 
්මට පලාකු්ම ෙතුට වුපේ ප්රී එක්ක කතො 
කරන්්න ලැබුණු එක ගැ්න. ඒක පව්නස්්ම 
අතදැකී්මක්. ප්මාකද පව්නදට ්මුං පැය 
දහයක් එකදිගට පකෝචචිපේ ගියා ඇයව 
බලන්්න. ඒත සූම ඇේ එපකන් ්මට කැ්මති 
හැ්මපවපල්්ම ්මුං එයා දිහා බලාපග්න කතො 
කළා.”

කාෙයක් යනලකාට 'Zoom Video 

Communication' සමාගම වටා ලොකු පිරිසක් 

එකතුලවනන �ටනගත්තා. ඒ නිසාම එරික් 

'Zoom' ඇප් එක තව තවත් දියුණු කළා. 

එහි ්රතිඵෙය වුලණ 2017 වසර ලවනලකාට 

Zoom සමාගම අතිවිශාෙ සාර්ථකත්වයක් 

ේබමින තම වටිනාකම ඇමරිකානු ලඩාෙර් 

බිලියනලේ සීමාව �සුකිරීම. ඒ අනුව එය 

ඇලමරිකාලේ 'Unicorn' සමාගමක් ්බවට 

ලරේණිගත වුණා. 'Unicorn' සමාගමක් යනු 

වටිනාකම අතින ඇලමරිකානු ලඩාෙර් 

බිලියනලේ සීමාව �සුකරන ෙද සමාගම 

කාණඩයයි.

ඒ 2019 අවුරුදද. ඔ්බට මතක නම 

ඒ අවුරුදද අවසානලේ තමයි චීනලේ 

වූහාන නගරලයන ‘ලකාවිේ 19’ (Covid 

19) වවරසය �ැතිරීම ආරමභ වුලණ. 

අවසානලේ ඒක ලගෝලීය වසංගතයක් විදියට 

මුළු ලෙෝකලේම ව්යාප්ත වුණා. ඉතින කිසිම 

ලේදයක් නැතුව හැලමෝම හැම �ැත්ලතනම 

කඩාලගන වැටුණා මිසක් ලවන ලදයක් නම 

වුලණ නෑ. ඒත් ඒ අතලර් ලකාවිේ 19 නිසා 

ලගාඩ ගියපු එකම එක මනුසසලයක් හිටියා. 

ඒ ලවන කවුරුත් ලනලවයි එරික්. ලකාවිේ 

19 ලෙෝකයට ල්බෝ කලේ සූම ඇප් එක හදපු 

මනුසසයාද කියො කතා හදන තැනට 

එනකල ලකාවිේ නිසා එරික් ලගාඩ ගියා.

ලකාවිේ නිසා මුළු රලට්ම ජන ජීවිතය, 

අධ්ා�නය ලමනම ව්යා�ාර ක්ලෂත්ර 

කඩාලගන වැලටදදි ඒකට පිළියම ලහායනන 

හැලමෝම උත්සාහ කළා. ඒ හැලමෝටම 

ල�ාදුලේ ෙැබුණු එකම පිළියම වුලණ 

එරික්ලේ සූම ඇප් එක. හතරගාත දාො 

වැටුණු ක්ලෂත්ර ගණනාවක්ම ආලයත් 

�ණගහො නැගිට්ලට් ලම සූම ඇප් එක නිසා. 

ඒ ලකාලහාමද කිනද මනද කියො ආලයත් 

අමුතුලවන කියනන උවමනා නෑ.

ඔය අතර කාෙලේ සූම සමාගලම ආදායම 

්බොසිටියදීම ඉහළ ගියා. ඒ හරියට අහස 

ලවඩිලෙක් වලේ. සූම ඇප් එක ලෙෝකලේ 

ජනප්රියම ඇප් අතරට එදදි අනතිලම 

එරික් නැවතුලණ ලෙෝකලේ ලොකුම 

ල�ාලහාසතුන අතරටත් ගිහින. ලම වනවිට 

බිලියන�තිලයක් ලවන ඔහුලේ වත්කම 

ඇමරිකානු ලඩාෙර් බිලියන 16.4ක් ්බවයි 

�සුගියදා විලදස මාධ් සඳහන කරො 

තිබුලණ. හැ්බැයි ඒ සියලෙටම ලේතුව 

ඔහුලේ ල�මවතිය වූ ලෂරී. දැන ඇය 

52 හැවිරිදි එරික්ලේ ආදරණීය බිරිඳ. 

ලදලදනාම දැන දරුවන තිලදලනකුලේ 

ලසලනලහ්බර ලදමේපියන. ලකාවිේ නිසා 

රටට ලෙෝකයට උනහිටි තැන �වා අමතක 

ලවො යනලකාට ල�මවතියට පිනසිදධ 

ලවනන ලකාලරෝනාවලින ලගාඩගියපු එකම 

මනුසසයාලේ කතාව වදවය ලිේලේ ඔනන 

ඔලහාමයි.

ගිහින ඇලමරිකාවට 

යන ගමන නව වතාවක් 

විතර කලදානනත් වුණා. 

ඒ ඔහු වැරදි ඉංග්රීසිලයන 

පුරවන වීසා අයැදුම�ත 

එතරම වතාවක් 

්රතික්ලෂ� වීම නිසා.

“පකාපහා්මහරි 
1997 වෙපර් ්මට 
ඇප්මරිකාවට යන්්න 
පුළුවන් වුණා. 
්මපේ එක්ම අරමුණ 
වුපේ ඇප්මරිකාපේ 
කැලිප�ෝනියාපේ 
‘සිලිකන් වැලී’ (Silicon 
Valley) කිය්න 
ප්රපද්ශයට යන්්න. 
ප්මාකද සිලිකන් වැලී 
තේමයි ඒ පව්නපකාට 
පලෝකපේ තොක්්ණික 

රැවන එස.  නස�විරත� 
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Pure Gold 
ශ්රී ලංෙොකේ රිදී තිරකේ 

තරු සමඟින 
සිය පළමු සංවත්සරය 

සමරයි

ශ්රී
 

ෙංකාලේ විශාෙතම මැණික් හා සවර්ණාභරණ 

විොසිතාකරුවන වන Tiesh හි සලහෝදර 

සනනාමය වන Pure Gold විසින ‘Filigree Gold 

Collection 2022’ නමින සිය �ළමු සංවත්සරය �සුගියදා 

සමරනු ෙැබීය. එම අවසථාවට ශ්රී ොංකීය රිදී තිරලේ 

තරු රැසක් ලමනම දිගුකාලීන ගණුලදනුකරුවනද �ැමිණ 

සිටියහ.

Pure Gold සංවත්සරයට සමගාමීව සිය නවතම 

සවර්ණාභරණ එකතුව එළිදැක්වීම පිළි්බඳව අදහස 

දක්වමින Tiesh අධ්ක්ෂ අලේෂ ද ල�ානලසකා �ැවසුලේ 

ඔවුනලේ සවර්ණාභරණ ්රදර්ශනාගාරය ලකාලලුපිටිය 

්රලදශලේ විවෘත කර වසරක් ගතලවදදී නව සහ 

දිගුකාලීන ගණුලදනුකරුවන උනනදුලවන ඒ සමඟින 

ගණුලදනු කරනු ෙැබීම පිළි්බඳව තමන නිහතමානීව 

සතුටුලවන ්බවයි. තවද තුර්කිලේ සහ ඩු්බායිහි ලහාඳම 

සවර්ණාභරණ ශිලපීනලගන ආනයනය කරන ෙද දුර්ෙභ 

Filigree සවර්ණාභරණ එකතුවක් එළිදැක්වීම පිළි්බඳ 

තමන සතුටුලවන ්බවත් ජාත්යනතර ්රමිතීනට අනුව 

ඉදිරිලේදීත් එවැනි වූ නව සවර්ණාභරණ එකතූන ඉදිරි�ත් 

කිරීමට කටයුතු කරන ්බවත් ඔහු �ැවසීය.

ඔලේ ආදරණීයයන පුදුම කිරීමට අතිනවීන ලමෝසතර 

සමඟින පිරිසුදු රත්තරනින සෑදූ සවර්ණාභරණ අඩුම 

මුදෙකට මිෙදීගැනීමට Pure Gold සවර්ණාභරණ 

්රදර්ශනාගාරය හරහා හැකියාව ඇත. ලමය සතිලේ දින 

හලත්ම ල�.ව 9.00 සිට �.ව 6.00 දක්වා විවෘතව �වතියි.

ලකටි කෙක් තුළදී Pure Gold නාමය සවර්ණාභරණ 

ලෙෝලීනලේ හදවත් තුළ ලනාමැලකන සෙකුණක් ත්බා 

ඇත්ලත් සවර්ණාභරණ ක්ලෂත්රලේ ්රමුඛයා ්බවටද 

�ත්ලවමිනි.

Pure Gold හි ්බොල�ාලරාත්තුව වනලන ඉදිරිලේදීත් 

විශිෂට �ාරිලභෝගික ලසවාවක් සමඟින ගුණාත්මක 

අතින ඉහළ සවර්ණාභරණ �ාරිලභෝගිකයින ලවත 

පිරිනැමීමටයි. ඔ්බටත් ලකාළඹ 03, ආර්.ඒ.ද ලමල මාවත 

අංක 253 හි පිහිටි Tiesh ලදවන මහෙට �ැමිණියලහාත් 

එහිදී ජාත්යනතර සවර්ණාභරණ මනදිරයක අත්දැකීමක් 

ේබාගැනීමට හැකිලවනු ඇත.

253, R A DE Mel Mawatha
Colombo 03
0112 574 576

@tiesh.srilanka

676, Peradeniya Road, Kandy 
0812 389 907
www.tiesh.lk
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ගිය වසර්ට සොනේේෂව නම වසනර් HIV ආසොදි්යින සංඛ්ොව ඉහෙ නගොස 
ඇති ්බව්ට පසුගියදා වොර්්ො විය. ඒ පිළි්බඳ ව්ඩොත ක්ෝබහ්ට ලේවූනේ ඉහෙ 
ගිය HIV ආසොදි්යින අ්ර ්රුණ පිරිස නමනම පොසේ ෙරුවනෙ සිටි�ො 
්බැවිනි. නමර්ට පොසේවල නිසි ලිංගික අධ්ොප�යේ ල්බොන�ොදීම සහ HIV 
ඇතුළු ලිංගික නරෝග පිළි්බඳව අ�වන්බෝ්ධනයන ක්ටයුතු කිරීම නම ්තතවය්ට 
නේතුව ්බව කොනේත අෙහසයි. එවන නමොනහෝක ඒ සම්බන්ධ අෙහස 
විමසීමක්ට අප, ජොතික ලිංගොශ්රි් සහ ඒඩ්ස මර්්ධ� ව්ොපෘතිනේ අධ්ේෂ 
විනේෂඥ වවද් රොසොංජලී නහට්ටිආරච්චි මහතමිය සම්බන්ධ කරගතිමු. නම 
ඇයත සමඟ සිදුකෙ සංවොෙනේ ස්ටහ�යි.

පසුගිය වෙරට ොපේක්්ව පම වෙපර් HIV 
ආොදිතෙයින් ගණ්න ඉහළ ගිහින් කියලා 
්මාධ් වාර්තො කර්නවා. ඇතතෙට්ම පකාච්චර 
ඉහළ ගිහින්ද?

 ගිය වසලර් HIV ආසාදිතයින 410ක් වලේ 

්රමාණයක් හඳුනාගනන ෙැබුණා. ඒත් ලම 

වසලර් සැප්තැම්බර් මාසය ලවනලකාට 

අපි ආසාදිතයින 429ක් හඳුනාගත්තා. 

ඊට�සලසත් ආසාදිතයින හමුවුණා. 

ඒ කියනලන ලම වසලර් ලනාවැම්බර් 

ලවනලකාට නව HIV ආසාදිතයින 

�නසීයකට කිට්ටු කරො හඳුනාලගන 

තිලයනවා. එලහම ්බැලුවම ගිය වසරට 

සාලප්ක්ෂව ලම වසලර් ආසාදිතයින 

වැඩියි.

පම ආොදිතෙයින් අතෙර වැඩිපුර ඉන්පන් 
තෙරුණ පිරිස් කියලා කියන්පන් ඇතතෙද?

 ඒක ලමලහමයි. ලවන වසරවෙට 

සාලප්ක්ෂව ලම වසලර්දී තරුණ 

තරුණියන වැඩියි. �සුගිය වසලර් 

18- 30 අතර වයලස �සුලවන HIV 

ආසාදිත තරුණ තරුණියන 55ක් වලේ 

්රමාණයක් හිටිලේ. ඒත් ලම වසලර් 

දැනට හඳුනාලගන ඇති අය අතුරින 

එකසිය �නහකට කිට්ටු කරෙම ඉනලන 

තරුණ තරුණයින. ඒ අතලරත් 17-18 

අතර වයලස �සුලවන �ාසල ළමයි 

තිලදලනකුත් ඉනනවා.

ඔබ හිතේන විදියට තෙරුණ HIV ආොදිතෙයින් 
වැඩිවී්මට පේතුව ප්මාකක් පවන්්න 
පුළුවන්ද?

 ලේතු කී�යක් තිලයනවා. ඒ අතරින 

්රධානම ලේතුව තමයි ලගාඩාක් තරුණ 

තරුණියනට ලිංගික උත්ලත්ජනය වැඩියි. 

ඒ නිසා ඔවුන අනාරක්ෂිත ලිංගික අත්හදා 

්බැලීමවෙට ලයාමුලවනවා. එතැනදි 

HIV ආසාදනය ලවනන පුළුවන. අනික 

තමයි ඔය කාලල ලගාඩාක් අය ලිංගිකව 

උත්ලත්ජනය ලවන වීඩිලයෝ ්බෙනවා. 

සමහර අය ඒවා ්බෙො ඒවාලේ තිලයන 

ලදවල කරනන ලයාමුලවනවා. එතැනදිත් 

අර ්රශනය එනන පුළුවන. ඊට�සලස 

මත්්රව්ය �ාවිචචි කරො අනාරක්ෂිත 

ලිංගික සම්බනධතා �වත්වන අය 

ඉනනවා. ඔය වලේ ලේතු නිසා තරුණ 

පිරිස වැඩි වශලයන HIV ආසාදිතයින 

ලවනන තිලයන ඉඩකඩ වැඩියි.

පම පව්නපකාට රපට් ේමස්තෙ HIV 
ආොදිතෙයින් ගණ්න ෙහ එයින් ප්රතිකාර 
ෙඳහා පයාමුවී ඇති ආොදිතෙයින් පකාච්චර 
ඉන්්නවද?

 දැනට සමසත HIV ආසාදිතයින 3600ක් 

විතර අලප් රලට් ඉනන ්බවට ඇසතලමනතු 

කරො තිලයනවා. ඒ වලේමයි ෙංකාව 

පුරාම ලරෝහල ආශ්රිතව සායන 41ක් 

තිලයනවා. හැ්බැයි දැනට ්රතිකාර සඳහා 

ලයාමුලවො තිලයනලන 2350ක් වලේ 

්රමාණයක්. එයින 50%ක් ්බසනාහිර 

�ළාලත් සායනවෙට එන අය. හැ්බැයි 

කියනන ඕන යා�ලන ්රලදශලයන �වා HIV 

ආසාදිතයින හමුලවනවා.

මුලින් ඔබ ෙඳහන් කළා පාෙල් ළ්මයින් පවා 
්නව ආොදිතෙයින් අතෙර ඉන්්නවා කියලා. ඒකට 
පේතුව පාෙල් ්මට්ටමින් ලිුංගික අධ්ාප්නපේ 
පවති්න හිඩැෙද?

ජොතික ලිංගොශ්රි් සහ ඒඩ්ස මර්්ධ� ව්ොපෘතිනේ අධ්ේෂිකො 
විනේෂඥ වවද් 

රොසොංජලී නහට්ටිආරච්චි

 ඒක තමයි ලොකුම ලේතුව. සාමාන්යලයන 

දරුලවක්ට වයස අවුරුදු 15-16ක් 

ලවනලකාට ඒ ශරීරවෙ ලිංගික ලහෝලමෝන 

ඇතිලවො ඒ එක්ක ලිංගික හැඟීම 

ඇතිලවනවා. ඊට�සලස සමහර දරුලවෝ 

ලිංගික සම්බනධකම �වත්වනවා. තවත් 

අය �ාෙනය කරලගන ඉනනවා. ඉතින 

�ාසලවෙදී කියො ලදනන පුළුවන නම 

ලම ලම වයසවෙදි ලමලහම ලවනසකම 

ශරීරලේ ලවනවා, ඒවා �ාෙනය කරලගන 

ඉනන ඕන කියන එක, ඉතාම ලහාඳයි. 

ලිංගික හැඟීම �ාෙනය කරගනන ්බැරි 

වුලණාත් සිදධ ලවනන පුළුවන නරකම 

ලදවල ටික කියො දුනලනාත් ඔවුන දවසක 

අනාරක්ෂිත ලිංගික ක්රමවෙට ලයාමුවීලම 

අවසථාව අඩුලේවි.  

පතපර්න බසින් ලිුංගික අධ්ාප්නය ගැ්න 
කියන්්න ය්නපකාට ආගමික ්නායකපයෝ 
මුල්පවලා ෙුංස්කකෘතිය, ආග්ම වපේ ව්ච්න 
හරහට දාලා ඒ කටයුතු අඩාල කරව්නවා. පම 
තෙතතවය ඔබ දකින්පන් පකාපහා්මද?

 ඒ, ලිංගික අධ්ා�නය කියනලන ලමාකක්ද 

කියො හරියට ලනාදනන අය. ලගාඩාක් 

අය හිතාලගන ඉනලන ලිංගික අධ්ා�නය 

කියනලන SEX කරනන උගනවන එක 

කියො. ඇත්තටම ලිංගික අධ්ා�නය 

කියනලන ළමයලේ ඒ ඒ වයසට ඇතිලවන 

ලිංගික ලවනසවීමවෙට ්රතිචාර 

දක්වනලන ලකාලහාමද කියන එක 

ඉගැනවීම. ඒ ගැන ලනාදනන අය තමයි 

�ාසලවෙට ලිංගික අධ්ා�නය උවමනා 

නෑ කියනලන. ඒලකන හානිලවනලන 

ළමයිනටමයි. 

රපට් අ්නාගතෙය ගැ්න හිතෙලා ජ්නාධිපතිතු්මා 
මුල්පවලා පමකට වැඩපිළිපවළක් හදන්්න 
බැරිද?

එලහම ලදයක් ලවනවා නම අපිත් ආසයි. අපි 

ලගාඩාක් ලවොවට ඒ කතාව කියනවා. ඒත් 

තාම ඒ ලවනුලවන ්රමුඛත්වයක් ෙැබිො 

නෑ. මනදල�ෝෂණය වලේ කතනදර උඩ 

එනලකාට ලිංගික අධ්ා�නය යට යනවා. 

්රමුඛත්වය ෙැල්බදදි අර කියපු අය 

විලරෝධය �ානවා. ඇත්තටම කිේලවාත් 

නව HIV ආසාදිතයින වැඩිවීම රලට් 

ආර්ථිකයටත් ලකළිනම ්බෙ�ානවා. 

ලමාකද HIV ආසාදිතයින මුළු ජීවිත 

කාලෙම ල්බලහත් ල්බානන ඕන. ඒ ල්බලහත් 

මිලෙන අධිකයි.

උපතපාල්න පකාපු ්නැත්නම පකාන්ඩම 
කිය්න ව්ච්නය පාෙල් පපළපපාතෙට එකතු 
කරපු දවෙට HIV ආොදිතෙයින්පේ අඩුවක් 
බලාගන්්න පුළුවන් පවයි කියලා ඔබට 
හිපතෙන්පන් ්නැද්ද?

 උ�ත්�ාෙන ලකාපු නැත්නම ලකානඩම 

කියනලන අමුතු වචනයක් ලනලවයි. 

ලගාඩාක් ළමයි ඔය වචලන දනනවා. 

ඒ නිසා ඒක ල�ළල�ාතට එකතු කළා 

කියො ්රශනයක් නෑ. අර කිේවත් වලේ 

ඒලකන ලහාඳ ්රතිඵෙ ෙැල්බනනත් 

පුළුවන. ලමාකද HIV ඇතුළු ලිංගික ලරෝග 

95%ක්ම ල්බෝලවනලන අනාරක්ෂිත ලිංගික 

සම්බනධතා නිසා.

තේමන් HIV ආොදිතෙපයක් කියලා කාටහරි 
ෙැක හිතුපණාත ඒ පුද්ගලයා මුලින්්ම කරන්්න 
ඕ්න ප්මාකක්ද?

එලහම සැකයක් තිලයනවා නම පුළුවන 

ඉක්මනිනම HIV ලිංගික සායනයකට ඇවිත් 

�රීක්ෂා කරගනන පුළුවන. ්බයලවනන 

ලහෝ ෙැජජාලවනන කිසිම ලේතුවක් නෑ. 

ලමාකද එතැනදි ඒ අදාළ පුදගෙයාලේ 

රහස්යභාවය 100%ක් සුරකිනවා. ලමතැනදි 

කියනනම ඕන HIV ආසාදිතලයක් 

කියනලන ඒේස (AIDS) ලරෝගිලයක් 

ලනලවයි. ලකලනක්ට HIV ආසාදනය ලවො 

එයා ්රතිකාර ගත්ලත් නැත්නම කාෙයත් 

එක්ක HIV වවරසය එයාලේ ශරීරලේ 

්රතිශක්තිකරණ �දධතිය විනාශ කරනවා. 

ඊට�සලස එයාට නිේලමෝනියා තත්ත්වයන 

පිළිකා තත්ත්වයන ඇතිලවනන පුළුවන. 

ඒේස කියනලන ඒ තත්ත්වයට. ඒ නිසා 

HIV ආසාදිතයිනට ල්බලහත් ගැනීම 

අනිවාර්යයයි. නැත්නම දරුණු මට්ටමට 

ගිහින ලරෝගියා මියයනන පුළුවන.

2030 වෙර පව්නපකාට ්නව ආොද්න 
ෙමපූර්ණපයන්්ම වළක්ව්න ජාතික 
ප්රතිපතතියක් ගැ්න පම දි්නවල අහන්්න 
ලැපබ්නවා. ඒ ගැ්න පැහැදිලි කිරී්මක් 
කපළාත?

 2030 වසර ලවනලකාට ඒේස ලරෝගය 

ලෙෝකලයන තුරන කරනන ඕන කියො 

තිරසාර සංවර්ධන ඉෙක්කවෙ තිලයනවා. 

එතැනදි සමපූර්ණලයන HIV ආසාදිතයින 

නැති කරනවා කියො නෑ. ඒත් එතැනදි 

ඉෙක්ක තුනක් සඳහන කරනවා. �ළවැනි 

එක 2010 වසලර් හිටපු නව ආසාදිතයින 

සංඛාලවන 90%ක් දක්වා 2030 ලවනලකාට 

අඩුකිරීම. ලදවැනි එක 2010 වසලර් ඒේස 

නිසා ඇතිවූ මරණවලින 90%ක් දක්වා 

2030 ලවනලකාට අඩුකිරීම. අවසාන 

එක ලිංගාශ්රිත ලරෝග අවමානයට සහ 

අ�හාසයට ෙක්කිරීම යන තත්ත්වය 

රලටන තුරනකිරීම. ඒ ඉෙක්ක තුන 2030 

ලවනලකාට සමපූර්ණ කලළාත් ඒේස නැති 

කරනන පුළුවන කියො විශවාස කරනවා.

අවෝන වශපයන් ඒේස් ්මර්්ධ්න ව්ාපකෘතිපේ 
අධ්ක්ෂිකාව හැටියට ඔබට ේමාජයට 
කියන්්න පදයක් ඇති?

 ලිංගික අධ්ා�නය සහ  HIV ගැන �ාසල 

දරුවනට නිසි අවල්බෝධයක් ලදනන 

ඕන. HIV ඇතුළු අලනකුත් ලිංගාශ්රිත 

ලරෝගවලින 95%ක්ම ල්බෝලවනලන 

අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බනධතා උඩ නිසා 

ඒවාලයන වැළලකනන ඕන. එතලකාට 

ේබන වසලර් අ�ට HIV ආසාදිතයිනලේ 

අඩුවක් දැකගනන පුළුවන ලවයි.

රුවන එස.නස�විරත�

ලිංගික අධ්ොප�ය 
කියනනන SEX කරන� 
උගනව� එක න�නවයි 

අනේ හොමුදුරුවනන

පොසේ නපෙනපෝ්ට 
නකොන්ඩම දාපු ෙවසක 
සමහරවි්ට නම ්තතවය 
නව�ස නවයි 

වෑවලක්දණිකේ රොජො ඉනදි රොජොට 
චණ්ඩි පොට් එෙක් දාලො
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වහාම මාර්ගලේ �ලසකට වූලේය. අලනත් �ැත්තට වෑවෙලදණිය 

රාජාට �හරක් එලෙ කිරීම ඉනදි රාජාට මහ වැඩක් ලනාලේ. 

ඒ වනවිට ඉනදි රාජා තරුණ ලමනම �ෘෂඨිමත් හසතිලයකි. 

අලනක් අතට ඒ ලවදදීද ඔහු දඩේ්බර ක්රියාවෙ කප්පිත්ලතකි. 

එලස වුවද ලමම අවසථාලේදී �ලි ගැනීමට ලහෝ ්රති්රහාර එලෙ 

කිරීමට ඉනදි රාජා කිසිඳු උත්සාහයක් ලනාදැරීය. ඒ ලවනුවට 

කලේ වෑවෙලදණිය රාජා ලදස රවා ්බැලීම �මණකි. මීට ල�ර 

අවසථා කිහි�යකදීම ඉනදි රාජාලේ දඟකාර හැසිරීම හමුලේ 

සිහි නැතිකර අලො දී පුරුදු මහාචාර්ය දංලගාලෙට ලම සිදුවීම 

පුදුමයකි. ඉනදි රාජාලේ එම අවසථාලනෝචිත හැසිරීම ලේතුලවන 

මහා විනාශයක් සිදුවීම වැළකී යාම ගැන ලහලතම සතුටට 

�ත්විය. අනතුරුව වහාම වෑවෙලදණිය රාජා ල�රහරින ඉවත් 

කිරීමට පියවර ගැනිණ. කිසිඳු ්බාධාවක් ලනාමැතිව ඉනදි රාජා 

සමඟ ල�රහර සමපූර්ණ කිරීමට ඉන�සු ඉඩ හිමිවිය.  

රෂනිකො ලිය�නේ

ඉ

නදි රාජා කවදත් දඩේ්බරය. නාලහට නාහන අලි 

ඇතුන ල�ළට තැබුවලහාත් ඉනදිට හිමිලවනලන 

එහි මුලම තැනය. දමා ගසනනට හිතුලණාත් තවත් 

ඇලතකු ඉනනා තැනට ලසායා ලගාස ලහෝ �හරදීමට ඉනදි 

රාජා ලදවරක් සිතනලන නැත. එලමනම වාහනයකට වුව 

තළා ල�ො දැමීම ලම සදදනතයාට මහ වැඩක් ලනාලේ. 

එනිසා ඉනදි රාජා යනු ්බජාර් එලක් චණඩිලයකු වැනිය. 

එලහේ චණඩියා ල්බාලහෝ ලස නිලවන සනසුන වන තැනක් 

ඇත. ඒ ශ්රී දළදා මාලිගාලේ ඇසළ ල�රහර මංගල්යයයි. 

එහි ගමන ගනිදදී ඉනදි රාජා තරම සීෙවනතයකු තවත් 

නැත. ගමන උජාරුය. කල�නාකාරීය. තැන�ත්ය. කරඬුව 

වඩමමන ඉනදි රාජා දකින කිසිවකු ඔහුලේ දඩේ්බරකම 

කිසිලසත් විශවාස කරනලන නැත. ලමවර ඇසළ ල�රහර 

මංගල්යයද  අවසන රනලදෝළි ල�රහලර් කරඬුව වැඩම 

කරවීලම අවසථාව හිමිකරගත් ඉනදි එය සාර්ථකව 

ඉටු කලේය. නමුත් ලම කතාව ලවනත් අවසථාවක් 

සම්බනධලයනි. 

ල�ර අවසථාවක මහනුවර ඇසළ ල�රහර දිනක ඉනදි 

රාජා කරඬුව වැඩම කරවමින සිටිලේය. මහාචාර්ය අලශෝක 

දංලගාලෙද ඒ අසළයි. දෑලල ඇතුන අතර කෑගලලල 

වෑවෙලදණිය රාජා හසතියාද ගමන ගත්ලත්ය. ඔහුට 

ඉනදි සමඟ කුමක් ලහෝ ආලරෝවක් තිලේදැයි මහාචාර්ය 

දංලගාලෙට සැක සිතිණ. ඊට ලේතුව වෑවෙලදණිය 

රාජාලේ අසාමාන්ය හැසිරීමයි. එක අතකින ඉනදි 

කරඬුව වඩමමන විට මා කුමට �ැත්තකින යනවාද 

කියා සිතී මදිපුංචිකමක් දැලනනනට ඇත. ලනාඑලසනම 

කුඩා ඉරිසියාවක්ද විය හැකිය. නැතිනම අ� කිසිවකුත් 

ලනාදනනා කාරණයක් තිබුලණ දැයි දනලන ඔවුන 

ලදලදනාම �මණි. 

ඉනදි රාජාලේ රාජධානිය මහනුවර දළදා මාලිගා 

�රිශ්රයයි. කෑගලලල ඇතා එය ලහාඳටම දනනවා විය 

හැකිය. එනිසාමලදෝ කිසිඳු හදිසියක් නැත. මාලිගා �රිශ්රය 

ලනාල�නී යනතුරු ලහලතම ඉවසනනට ඇත. මාලිගාව 

ලනාල�නී ගියා �මණි, වෑවෙලදණිය රාජා ක්ෂණිකව 

ක්රියාත්මක විය. කිසිවකුටත් හිතනනට කාෙයක් ලනාත්බා 

ඉනදි රාජාට �ා �හරක් එලෙ කලේය. අනලප්ක්ෂිත �හරින 

ඉනදි රාජා අනදමනද විය. ඉක්මනිනම පියවි සිහියට 

එළැඹිලේය. ඒ අනුව ඥානානවිතව ක්රියා කළ ඉනදි රාජා 

න්ොරතුරු
මහොචොර්ය අනශෝක ෙංනගොේල 
(නේරොනෙණිය විේවවිද්ොලය)

w,s
l;d

වෑවලක්දණිකේ රොජො ඉනදි රොජොට 
චණ්ඩි පොට් එෙක් දාලො
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ේෂණික නකෝපය නිසො 
සිේ්ධනව� මරණයක්ට 

නීතිනයන ලැන්බ� ෙඬුවම 
්රමේ ලිහිේ වුණත 

සැලසුමසහග්ව මිනිය 
සැඟවීම නිසො ේෂණික 
නකෝපය ඔේපු කරන� 

්බැරිනවලො

ඉනදිකො ප්ර�ොනදු 
මන�ෝඋපනේශිකො
සමොජ විද්ො ග්රන්ථ කතුවරි

ම

ම ඉලනෝකාව දැක්ලක් උ�ලදශන 

කටයුත්තකට වැලිකඩ 

්බනධනාගාලරට ගිය ලවොවක. 

ල්බාලහාම තරුණ ෙසසන ලකලලෙක් නිසා 

අනිත් අය අතලර් ඇය කැපී ල�නුණා. අනික 

ඉලනෝකා ඇඳො හිටිලේත් අනිත් අයට වඩා 

ලවනස  ඇඳුමක්.

“එයා මරණ දණඩලන නියම ලවචචි 

ලකලනක්.” ඇය ගැන ලහායදදි මට 

දැනගනන ෙැබුලණ එලහමයි.

“මට එයා එක්ක ටිකක් කතා කරනන 

පුළුවනද?”

“කැමති ලවයිද දනලන නෑ... එයා කාත් 

එක්කවත් වැඩි කතා්බහක් නැහැ...”

හැ්බැයි ඉලනෝකා මාත් එක්ක කතා 

කරනන කැමති වුණා. ඇයට වුණු ලද තවත් 

ලකලනක්ට ලනාලවනන ලම ලද හිරලගදරින 

එළිලේ ඉනන අයට කියනන කියෙයි ඇය 

කිේලේ.

“අමමයි තාත්තයි හදිසි අනතුරකින නැති 

වුණා. ඊට�සලස මම ජීවත් වුලණ අයියා 

එක්ක. අයියා මට හරිම ආදලරයි. මට කිසිම 

අඩුවක් කලේ නැහැ.”

ඔය අතලර් ඉලනෝකාලේ අයියා විවාහ 

ලවො.

“අයියා ්බැඳපු අක්කත් හරි ලහාඳයි. අපි 

හරි සතුලටන හිටියා. එතලකාට මට 25යි. 

අයියා පිං අලත් වැඩවෙට හරි කැමතියි. 

ඉතින එයා නිතරම ලේ ගාව �නසෙට 

යනවා. දවසක් එයා උලදම �නසෙට ගියා. 

නිතරම ආතතිලයන පීඩනලයන 

ඉනන ලකලනක්ටත්  ක්ෂණික ලකෝ�යක් 

ඇතිලවනන වැඩි ඉඩක් තිලයනවා. 

ලකලනක් දැඩි  අසනී�යක ඉනනවා නම, 

ආර්ථික ්රශන, �වුල ්රශන නැත්තම නිසි 

ල�ෝෂණයක් නැතිකම නිසාත් ආතතිය 

වැඩිලවනන පුළුවන. ඒ වලේම ලකලනක්ට 

එක�ාරම ෙැජජා හිලතන ලදයක් නැත්තම 

අවමානයට �ත්ලවන ලදයක්  වුණාමත් 

ඒක දරාගනන ්බැරිව ක්ෂණික ලකෝ�යක් 

ඇතිලවනන පුළුවන.

මනසක් තිලයන හැලමෝටම ආලේග 

එනවා. ඒ ලදවල හරියට කළමනාකරණය 

කරන එකයි හ�නකම. මූලිකම ලද තමනට 

තරහක් ආපු ලවොවට ඒක යට�ත් කරනන 

එ�ා. තරහා පිටකරනන. වලට් ඉනන අයට 

ගහනන, ්බනිනන කියො එලහම ලනලමයි 

කියනලන. තරහා ගියාම අඬනන. පුළුවනනම 

්බාත්රූම එකට ගිහින ලදාර වහලගන ඔයාලේ 

හිත රිදදුව ලකනාට ඇති �දම තනියම 

්බනිනන. නැත්තම විශවාසවනත ලකලනක් 

එක්ක ඒ ගැන කියනන.

සමහරු ඉනනවා තමනව තරහා 

ගසසන ලකනාට ගහනන ්බැරිකමට 

ලදාරකට ගහනවා, ්බඩුමුට්ටු කඩනවා. ඒ 

ලදවලවලිනුත් ලක්නතිය පිටලවනවා. හැ්බැයි 

ඒවා ල්බාලහාම භයානකයි. තරහා ගිය 

ලවොවක වීදුරු ජලනෙයක ගහො අලත් 

නහර කැපිො මැරුණු අය ඉනනවා.

ලක්නතිය නිර්මාණාත්මකව පිට 

කරනන ්බෙනන. අපි දැකො තිලයනවා 

විශවවිද්ාෙවෙ සමහර ළමයි ල�මවතිය 

එක්ක ලක්නති අරන පිහිවලින ඇනො 

මරනවා. තව ලකාටසක් ඉනනවා ල�මවතිය 

ගැන තරහා නැති කරගනන කවි ලියනවා.

එදිලනදා තරහා යට�ත් කරගනලන නැතිව 

ඔය විදියට පිට කරනවානම එක�ාරට දැඩි 

ක්ෂණික ලකෝ�යක් ඇතිලවනලන නැහැ.

ක්ෂණික ලකෝ�යත් කළමනාකරණය 

පුළුවන. මුලම ලද දැඩි ලකෝ�යක් දැනුණහම 

‘මට තරහක් ආවා’ කියන සිතුවිලෙ 

හඳුනගනන.

්රතිපුදගෙයාට ක්ෂණිකව ්රතිචාර 

දක්වනන යනන එ�ා. ක්ෂණික ලකෝ�ය 

ඇතිලවනන ්බෙ�ාන ලහෝර්ලමෝන මිනිත්තු 

ගාණකින යථා තත්ත්වයට �ත්ලවනවා. 

ඒ නිසා විනාඩි දහයක් ඉවසනන. අර 

මනුසසයාව මගඇරො එතැනින යනන. 

එදා ඉලනෝකා විනාඩි �හකට ඇලේ නෑනාව 

මඟඇරියා නම අද ඒ ජීවිත තුනම ෙසසනට 

ගෙනවා.

පුළුවනනම සදලදට සිංදුවක් අහනන. 

රිෙැක්ස ලවනන ්බෙනන. හයිලයන හුසම 

ගනන. අපිට ලම ලෙෝලක් අනිත් ලදවල 

�ාෙනය කරගනන ්බැහැ. ඉතින ලහාඳම ලද 

අපි අපිව �ාෙනය කරගනන එක කියො හිත 

�ාෙනය කරගනන ්බෙනන.

ඊට අමතරව දින�තාම ව්යායාම 

කරනන. ජීවිලත් ්රශන ගැටලු ලහාඳ විදියට 

නිරාකරණය කරගනන ්බෙනන. සම්බෙ 

ආහාර ගනන. නිතරම සතුට දැලනන ලද 

කරනන. එතලකාට ආතතිය කළමනාකරණය 

කරගනන �හසුයි.

තව ලදයක්. තව ලකලනක්ට ්රශන 

ඇතිලවන අනවශ්ය ලදයක් කියනන නැත්තම 

විහිළුවක් කරනන කලින ලද�ාරක් හිතනන. 

දැන තිලයන ්රශන එක්ක මිනිසසු නිතරම 

ඉනලන පීඩලනන. විහිළුවක් කළාම ලකලනක් 

රණඩු කලළාත් “අල�ෝ ඌ විහිළුවක්  දනලන 

නැති එලකක්” කියයි. ඒ විහිළුව කරදදි එයා 

ලවනත් පීඩනයක, අසනීල�ක හිටියා ලවනන 

පුළුවන. ඒ ලදවල ලත්රුම අරන මිනිසසු 

එක්ක ගණුලදනු කරනවා නම නිර�රාලද 

කාලගවත් ජීවිත විනාශ ලවනලන නෑ.

නසේවනදි නහට්ටිආරච්චි

එදා මට දත් කැක්කුමක් හැදිො ඉනන 

හිටිනන ්බැරිවයි හිටිලේ. අයියා උලදම 

�නසල ගිය එකට අක්කට ලක්නතියි. ‘ලමයා 

ලකායිලවලෙත් ලගදර නෑ...’ කිය කියා 

අක්කා අයියට ලදාස කියනන ගත්තා...”

“�සලස...?”

“මලේ දත රිලදනවා, ටිකක් කටවහලගන 

ඉනන අක්ලක් කියො මම අක්කට කිේවා. 

ඒත් අක්කා ඇහුලේ නෑ. ආලයත් අයියට 

්බනිනන ගත්තා. මලේ ඔලුව රිලදනන 

ගත්තා. මට එක�ාරම ලොකු ලක්නතියක් 

දැනුණා. කටවහලගන ඉනන කියො මම 

ආලයත් අක්කට කිේවා. එත් එයා ඇහුලේ 

නැහැ...”

ලක්නතිය දරාගනන ්බැරිවුණු තැන 

ඉලනෝකා උදැලෙක් අරලගන නෑනාට 

�හරදීො. කුඩා ලමාලේට තදින �හර වැදුනු 

නිසා ඇය එතැනම මියගියාලු.

“මම ලමාකදද කලේ කියො එතලකාටයි 

මට ලත්රුලණ. මම හයිලයන කෑගහො 

අඬනන ගත්තා. එතලකාටම අයියා ලගදර 

ආවා. ලවචචි ලද මම අයියට කිේවා. එයා 

අක්කව ්බදාලගන ලහාඳටම ඇඬුවා...”

සලහෝදරියව ලේරගනන ඕන නිසා ලම 

සලහෝදරයා ඉලනෝකා එක්ක එකතුලවො 

බිරිඳලේ මිනිය වත්ලත්ම තැනක වළෙො. 

බිරිඳ අතුරුදහන ලවො කියො හැලමෝටම 

කිේවලු. හැ්බැයි ලම ලදනනටම හෘද 

සාක්ෂිලයන ගැෙලවනන ්බැරිලවො. එදා 

ඉඳො ලදනනා ලොකු පීඩලනකින ඉඳො 

තිලයනලන.

“අපි ලදනනා හැමදාම අඬනවා. දවසක් 

අලප් නැනදා ලකලනක් ආවා. මම එයාටත් 

ලවචචි ලද කිේවා. එයා ඒක ල�ාලිසියට 

දැනුමදීො...”

ක්ෂණික ලකෝ�ය නිසා සිදධලවන 

මරණයකට නීතිලයන ෙැල්බන දඬුවම 

තරමක් ලිහිල වුණත් සැෙසුමසහගතව 

මිනිය සැඟවීම නිසා ඉලනෝකොට ක්ෂණික 

ලකෝ�ය ඔප්පු කරනන ්බැරිලවො. �සලස 

ඇයට මරණ දඬුවම නියම ලවො. ඇලේ 

අයියටත් වසර ගණනකට අචචු ලවො. 

නීතිලයන නිසි දඬුවම ලනාෙැබුණත් ඇයට 

හෘදසාක්ෂිලයන �ො යනන ්බැහැ. ලම 

ලමාලහාලතත් ඇය එතැන ඉඳලගන ඒ ජීවිත 

තුන ගැන හූලෙනවා ඇති.

ක්ෂණික ලකෝ�ය කියනලන 

චිත්තලේගයක්. ක්ෂණිකව ලකෝ�යක් 

ඇතිවුණාම අලප් හෘද ස�නදනය 

වැඩිලවනවා. ලකෝර්ටිලසෝල, ඇඩ්රිනලීන 

වලේ ආතති ලහෝර්ලමෝන වැඩිපුර ස්ාවය 

ලවනවා, ලවේෙනන ගනනවා. අනිත් අයට 

ගහනන ්බනිනන හිලතනවා. ලකාටිනම අලප් 

මනලස �ාෙනය ටික ලවොවකට අලප් අතින 

ගිලිහිො යනවා.

ක්ෂණික ලකෝ�ය නිසා ලකාචචර නම 

ජීවිත හානි ලවනවද... ඒ විතරක් ලනලමයි 

ඔය වලේ තරහකදි අපිට අලප් වලට් ඉනන 

මිනිසසුනලේ වටිනාකමක් ලප්නලන නැහැ. 

මඩ පිටින ලගට ආවා කියො ක්ෂණිකව 

තරහක් ඇතිලවො සැමියට ලකාසසක් 

කැලඩනන �හරදීපු කානතාවක් ගැන මම 

දනනවා. �සලස ඔවුන දික්කසාද වුණා.

ඒ විතරයි ලනලමයි ක්ෂණික ලකෝ�ය 

නිසා මිනිසසුනට මම කවුද කියන එකත් 

අමතක ලවනවා. ්රසිදධිලේ අවමානයට 

ෙක්ලවනවා. රූ�වාහිනී වැඩසටනවෙදි 

ක්ෂණික ලකෝ�යක් ඇතිලවො මුළු වෘත්තීය 

ජීවිතයම කඩාකප්�ල කරගත්තු ්රකට 

චරිත ලෙෝලක් පුරාම ඉනනවා. ඒ නිසා ඉතින 

ක්ෂණික ලකෝ�ය �ාෙනය කරගනන එක හරි 

වැදගත්.

සමහරු ඉනනවා තරහ යන යන 

සැලර්ට ඒක පිටට ල�නනනවා. ්බනිනවා, 

කෑගහනවා. ඒ අයට තරහව හුරුයි. හැ්බැයි 

තව ලකාටසක් ඉනනවා ලලසිලයන තරහා 

යනලන නැති. ඉලනෝකාත් එලහම ලකලනක්. 

ඇත්තටම ලම අයට තරහා යනලන නැහැ 

ලනලමයි. ඒ අය කරනලන තරහා ගියාම ඒක 

ග්බඩා කරගනන එක. ඒ කියනලන තරහා 

ගියාම ඒක පිට ලනාදා මනලසම තැම�ත් 

කරගනනවා. ඔලහාම තැම�ත් කරගනන 

තරහා එක�ාරම මහා සුනාමියක් වලේ 

එක�ාරම පිටදානන පුළුවන. ඉතින ඒ වලේ 

ලකලනක්ලේ අතින ක්ෂණික ලකෝ�ය නිසා 

අර වලේ අ�රාධයක් ලවනන තිලයන ඉඩ 

වැඩියි.

ේෂණික නකෝපය 
ඇතිනවන� 

්බලපො� 
නහෝර්නමෝ� 

මිනිතතු ගොණකින 
ය්ථො ්තතවය්ට 
පතනව�වො. ඒ 

නිසො වි�ොඩි ෙහයේ 
ඉවසන�

අයියො
පනසේ ගිය අ්නර 

මම �ෑ�ොව 
මැරුවො
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මං 

හැමලවලලම ලගවුණ ඊලේ 

දවසට වඩා මලේ දරු �වුෙ 

එක්ක අද සතුලටන ඉනලන 

ලකාලහාමද කියො හිතන, ඒ ලවනුලවන 

පුළුවන උ�රිම ලදවල කරන ලකලනක්. 

�වුල ජීවිලත් කියනලන ඇත්තටම 

ලමාකක්ද, ඒලකන හිතට දැලනන 

මානසික සුවය ලමාන වලේද කියො 

මම ලත්රුමගත්ලත් කසාද ්බැඳපු මුල 

කාලෙදිවත්, දරුලවෝ ෙැබුණට �සලසවත් 

ලනලවයි. මලේ ජීවිලත් වුණ යම යම 

සිදුවීමවෙට �සලස මීට වඩා ලහාඳ 

විදියට මාව ලගාඩනගාගනන ඕන කියො 

කල�නා කරපු ලමාලහාලත් තමයි �වුල 

ජීවිතයක තියන අර්ථවත් ්බව, ලසාඳුරු ්බව 

ලත්රුමගිලේ.

�වුල ජීවිලත් ලගවනලන ලකාලහාමද? 

අවල්බෝධලයන ඉනලන ලකාලහාමද? ලම 

කිසිලදයක් ගැන මට මුල කාලල අදහසක් 

තිබුලණ නෑ. කවුරුත් ඒක ලමලහමයි 

කියො මට කියො දීෙත් නෑ. හැ්බැයි  මලේ 

අත්දැකීම නිසාම �වුල ජීවිතය තරම 

සුනදර ලදයක් ලෙෝලක් නෑ කියො මම 

ලත්රුමගත්තා. 

ඇත්තටම මට ඉසසර මලේ ජීවිලත් 

ගැන ලොකු කළකිරීමක් තිබුණා. දහමට 

රැකියාව නිසා ජ�ාලන ඈත �ැතිවෙට, 

ලවන රටවෙට යනන ලවන එක මට ලොකු 

්රශනයක් ලවො තිබුණා. එලහම ලවොවට 

මට දැනුලණ ‘එයා ලරෝනලද ගහනවා, මං 

එකම තැන හිරලවො’ වලේ හැඟීමක්. 

ඒක දහමලේ රසසාලේ ලකාටසක් කියො 

දැනලගන හිටියත් ඒක පිළිගනන මම 

කැමති වුලණ නෑ. 

මටත් ඕන වුණා මලේ යාළුලවෝ එක්ක 

එළියට යනන. කසාද ්බඳිනන කලින 

නිදහසකුත් නෑ, ්බැඳො නිදහසකුත් නෑ 

කියන එක මලේ හිතට තදටම වැදිො 

තිබුණා. “්මටත ්මපේ යාළුපවෝ හමබපවන්්න 
ඕපන්, ට්රිේ යන්්න ඕපන්... ඔයා අලුත තෙැන් 
දකි්නවා, අලුත අය මුණගැපහ්නවා, ්මුං 
ඔපේ පම පේ ඇතුපළ ඉන්්නවා...” මම 

එලහම කිේවම, “ඉතින් ඔයත ගිහින් 
එළියට ගිහින් ඇවිදලා එන්්න, ්මුං එපා 
කියන්පන් ්නෑපන්” කියො දහම කියදදි 

මට තවත් ලක්නතියි. මට ඕන වුලණම 

ගැහුනවොත ගහන� 
ඕ�, ්බැනන�ොත 

්බනින� ඕ� කිය� 
්ර්කය අදාෙ 

නවනනන චණඩින්ට 
මිසේ ආෙරණීය 

මිනිසසුන්ට 
න�නවයි

ඒ නිසා කවුරුහරි ලකලනක් දිගින දිගටම 

ඔයාලේ හිත රිලදන ලදවල කරනවානම ඒක 

ලමෝඩකමක් කියො ලනාහිතා පුළුවන තරම 

ඉවසනන. එලහම තවත් ලකලනක්ලේ හිතක් 

රිදදනලන එයාලේ තිලයන ලමාකක්හරි 

්රශනයක් නිසා ලවනන පුළුවන ්බව ලත්රුම 

අරලගන ඒ අයට තව ටිකක් වැඩිපුර 

ආදලර් ලදනන. විලශෂලයනම ඔයාලේ 

මහත්තයා ලහෝ දරුවන නිසා හිත රිලදන 

අවසථාවක. හැ්බැයි එකට එක කරනන 

හිලතන ඕනෑම ලවොවක ඒක තමනලේ 

දුර්වෙකමක්, ලමෝඩකමක් විදියට දකිනන 

පුළුවනනම ලහාඳයි. ගැහුලවාත් ගහනන 

ඕන, ්බැනලනාත් ්බනිනන ඕන කියන තර්කය 

අදාළ ලවනලන චණඩිනට මිසක් ආදරණීය 

මිනිසසුනට ලනලවයි. 

කසාද ්බැදපු ගැහැනියකට පිරිමිලයකුට 

වටිනම ලද ලවනන ඕලන තමනලේ 

දරු�වුෙ. ඊට�සලසයි අනිත් හැමලදම. 

දරු �වුෙ ඇතුලේ සතුට, සැනසීම තිලයන 

තරමට ලම ලෙෝලකම දිනපු ලකලනක් විදියට 

දවස ගාලන සතුටුලවනන පුළුවන. ඒ නිසා 

ඔයාලේ �වුල ජීවිලත් අසුනදර කරන කිසිම 

නරක පුරුදදක් ඔයාලේ ජීවිලත්ට එකතු 

කරගනලන නැතුව ඉනන උත්සාහ කරනන.

හෂිණි ම�නමන්ර

චණඩි 
රැජි�ක්ට 

පවුලේ 
හැඩි 

කරන� 
මිසේ 
හැ්ඩ 

කරන� 
්බෑ

දහමට රිදදනන. එකට එක කරනන. එයා 

රැකියාලේ වැඩට මාව දාො යනවා වලේ,  

මට ඕන වුලණත් එයාව ලගදර දරුලවෝ 

එක්ක තනි කරො දාො විලනෝද ලවො සතුටු 

ලවො එනන. එලහම යන එක වැරැදදක් 

ලනලවයි, ඒත් මලේ හිලත් තිබුණ සිතුවිලෙ 

නරකයි. මට ඕනෑ වුලණ එකට එක කරනන 

වලේ ලදයක්. 

ඒත් අනතිමට මං එකට එක කරනන 

හදපු ලදවලවලින මට වැරදුණා... මලේ 

ආත්මලගෞරවයට හානිවුණා... මලේ 

දරු�වුෙ කැඩිො බිඳිො නැතිලවො යනන 

ගියා... 

ඒ නිසා හිතට ගනන ඕන ලද තමයි, 

එකට එක කරනන ගියාම ලගාඩක් ලවොවට 

අපිට නැතිලවනලන අපිවමයි. එලහම 

නැත්නම අපිට �ණ වලේ ආදලර් කරන 

ආදරණීයයනවයි. ඉතින මට ඒ වැරැදද 

හදාගනන ෙැබුණු �ළවැනි අවසථාලේදීම 

මම ඒක හදාගත්තා. මලේ වැරදි හදාගනන 

උත්සාහ කරන කිසිම ලවොවක දහම මාව 

ලනාසෙකාහැරිලේ නෑ. එයා මට ඒකට උදේ 

වුණා. මං පුංචි පුංචි ලදවල ලත්රුමගනිදදි 

එයා ලගාඩක් සතුටු වුණා. මලේ �වුල 

ජීවිලත් ඇතුලේ මං �රිණත ලවනවා කියො 

දැලනදදි මට මං ගැන සතුටු හිතුණා.

අද ලවදදි මං මාව ලගාඩක් සු්බවාදී 

විදියට ලවනස කරලගනයි ඉනලන. 

එකට එක කරනන හිලතන එකම අලප් 

දුර්වෙකමක් මිසක් හ�නකමක් ලනලවයි 

කියො හිලතන තරමට මම ලවනස ලවො. 

එකට එක කරන එලකන �වුල ජීවිලත් 

විතරක් ලනලවයි ඕනම සම්බනධයක් �ළුදු 

ලවනන පුළුවන කියන ලද මං ලත්රුම අරන 

ඉනනවා.

නිකමට හිතනන ඔයාලේ සැමියට හරි 

බිරිඳට හරි අනියම සම්බනධයක් තිලයනවා 

කියො. ඒක ලවන විදියකට විසඳගනලන 

නැතුව එයාට පුළුවන නම මටත් පුළුවන 

කියො ඒ ලදම කලළාත් ඔයාට ලවන හානිය 

හිතනන. ඔයාලේ බිරිඳ, සැමියා, සමහරවිට 

ලදමේපියන, සලහෝදර සලහෝදරියන ඔයාට 

නිසි ලගෞරවයක්, ආදරයක් ලදනලන නෑ 

කියො ඔයත් ඒ ලදම කලළාත් ඒලකන 

ලමානවද ෙැල්බනලන? 

අපි කතාවටත් කියනවලන ‘වඳිනන 

වඳිනන ගහන මිනිහත් ලමෝඩයා... ගහනන 

ගහනන වඳින මිනිහත් ලමෝඩයා’ කියො. 

‘වඳින� වඳින� ගහ� මිනිහත නමෝ්ඩයො... ගහන� ගහන� 
වඳි� මිනිහත නමෝ්ඩයො’ කිේව්ට කවුරුහරි නකන�ේ දිගින 
දිග්ටම ඔයොනේ හි් රිනෙ� නේවේ කරේදීත නමෝ්ඩකමේ 

කියලො න�ොහි්ො පුළුවන ්රම ඉවසන�
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ඉ

තාලිලේ කමකරුලවෝ හයලදලනක් එයාෙලේ ජීවිත 

කතා ඇසුලරන ලියපු සාහිත්ය කෘතියක් තිලයනවා 

‘දයා්බර ගුරුතුමිය ලවතටයි’ කියො. ලමයාො ලම 

ල�ාලත් එකතැනකදී ලමනන ලම විදියට ලියනවා.

‘දයා්බර ගුරුතුමියනි,

ඔ්බ අලප් �නතියට ඇවිලො නිතරම 

ඔලේ ඇඳුලම හැඩවැඩ ්බැලුවා. ඒවා 

ගත්ලත ලකාලහනද, ගාණ කීයද කියො 

නිතරම පුරසාරම ලදලඩේවා. ඉඳො හිටො 

හරි �ාසෙට ආව ගිය අධ්ා�න ්බෙධාරීන 

ඉදිරිලයදිත් නවීන විොසිතා ලමෝසතර කරලගන 

ගිහිලො ඇඟෑලුමකම �ෑවා. විදුහල�ති 

ඇතුළු ඔ්බො ඒ නිෙධාරීන ඉදිරිලේදී ඔ්බොලේ 

දැනුම මදිකම වහගනන උත්සාහ කලේ 

ඇඳුලමන �ැළඳුලමන. ඒ විතරක් ලනලවයි ඔ්බ 

ඔලේ දරුවාලේ ඇඳුම �වා මැහුලේ �නතියට 

ඇවිත් පුටුලේ වාඩිලවො අපිට උගනනනන 

තිබුණු කාෙය වැඩ කරො. ඒ අතරතුලරත් 

ඔ්බ ඒ ගැන පුරාලජරු කිලයේවා ඇලරනන 

අපිව දියුණු කරනන උත්සාහ ගත්ලත් නෑ. 

අද අපිට ලම විදියට ගිනිඅේලේ, වැසලස 

මහ�ාරවලවෙට ලවො සිලමනති අනනන 

සිදධ වුලණ අලප් වරදින ලනාලේ ඔලේ 

වරදින. අලන දයා්බර ගුරුතුමියනි, අනන 

ඒ නිසා මින ඉදිරියටවත් ඔලේ දරුවා ගැන 

හිතන විදියටම ඔල්බන අකුරු කරන අනිත් 

දරුවන ගැනත් හිතනන. ඔලේ දරුවා වලේම 

අනිත් දරුවනවත් දියුණු කරනන. ලමාකද 

ඔලේ ඇඳුලම වටිනාකම කීයද වලේම ඔ්බ 

අඳින ඇඳුම ලමාකක්ද කියන එලකන ඔල්බන 

අධ්ා�නය ේබන දරුවනට �ෙක් නෑ. ඔවුනට 

ලසතක් වනනට නම ඔ්බ දවසින දවස දැනුමින 

මිස ඇඳුමින ලවනසවී �ෙක් නෑ.’

ඉතින අදටත් ඉතාලිලේ �ාසල ගුරුවරියනලේ ගමනමලුවෙ 

‘දයා්බර ගුරුතුමිය ලවතටයි’ කියන ලම ල�ාතනම වරදිනලනම 

නෑලු. ඉතාලි රජලයනුත් ගුරුවරුනට ලම ල�ාත කියවීම 

අනිවාර්යය කරො තිලයනවලු.

ඔය වලේම කතාවක් තමයි ‘හරි පුදුම ඉසලකෝලල’ කියන ජ�න 

සාහිත්ය කෘතිලයනුත් කියැලවනලන. ඔය කතා ගැන කියනලකාටම 

මතක් ලවනලන ඊලේ ල�ලර්දා අලප් �ාසල ගුරුවරියනව සාරිය, 

ඔසරිය ගෙවො සරෙ ඇඳුමකට මාරුලවනන හදනවා කියො 

හතරවලටනම ඇලහන කතා. ඇත්තටම ගුරුවරිය �ාසෙට 

සාරිය, ඔසරිය ඇඳීම අත්යවශ්යද? ඔය කියන තරමටම සාරිය 

සහ ඔසරිය සංවරශීලීද? අනිත් කතාව තමයි අලුත් ලවනනට 

අවශ්ය ගුරුවරුනලේ දැනුමද නැත්නම ඇඳුමද? �හුගිය 

ලිපිවලින වලේම ලම ගැනත් සංවාදයක් ලගාඩනගනන අපි 

ලප්රාලදණිය විශවවිද්ාෙලේ මහාචාර්ය අත්තනායක එම.ලේරත් 

මහතාට කතා කළා.

“ලම දවසවෙ ලගාඩක් අය ගුරුවරියනලේ සාරිල�ාලටයි, 

ඔසරිල�ාලටයි එලලිො කෑගහන නිසා මම කතාව එතැනින 

�ටනගනනම. ලමාකද කවුරුහරි ලකලනක් මලගන ඇහුලවාත් 

අලප් රලට් ගුරුවරිය සාරිය, ඔසරිය ගෙවො ්බටහිර �නනලේ 

ඇඳුමකට මාරුලවන එකට එකඟද කියො මලේ උත්තරය 

ලවනලන �ැහැදිලිවම ඔේ කියන එක. 

අත්�ොයක 
එම. නේරත

දැන ්බෙනන ඉසසර අලප් රලට් පිරිමි ගුරුවරු 

ඔක්ලකාම ඇනලද ජාතික ඇඳුම. ඒත් අද ලවනලකාට 

ජාතික ඇඳුම ඇඳලගන උගනනනන �ාසෙට යන එක 

සිංහෙ ගුරුවරලයක්වත් ඉනනවද? ලමාකද ඔය ජාතික 

ඇඳුම මහනන යන විදයම සුළු�ටු එකක් ලනලවයි. 

අද කාලල ජාතික ඇඳුමක් මහනන ගුරුවරලයකුට 

�ඩි �ැකට් ලදකක්වත් වියදම කරනන ලවනවා. 

අනික ඔය ඇඳුම ඇඳලගන සිල ගත්තා වලේ මුළු 

දවස පුරාවටම ළමයිනට උගනනනලන ලකාලහාමද? 

ඉසලකෝලල ්බාහිර වැඩකදිවත් ළමයි එක්ක නිදහලස 

දුවො �ැනො වැඩක් කරනන පුළුවනද? ඔය කාරණා 

ගැන ටික ගැන විතරක් ලනලවයි තවත් ල්බාලහාමයක් 

කරුණු කාරණා නිසා ගුරුවරු ටික ්බටහිර ඇඳුමට 

මාරුවුණා. එතලකාට ඒ අය සරමයි කමිලසයි ගෙවො 

ටයි ලකෝට්වෙට ්බැසලස ඇයි කියො ඔය කවුරුවත් 

ලදෝෂාලරෝ�ණය කරනන ආවද? සංසකෘතියක් 

ල්බලලල එලෙලගන ඉනලන නැතුව ගුරුවරු ටික එදා 

එලහම ලවනස වුණා නම ඇයි අලප් ගුරුවරිලයෝ ටිකට 

්බටහිර ඇඳුමකට මාරුලවනන ්බැරි? 

ලමාකද එක කට්ටියක් ඉනනවා ලම ගැන කියපු 

ගමන අලප් ඇඳුම, අලප් සංසකෘතිය ගගා නහිනන 

හදනවා. කවුද කියනලන ඔසරියයි, සාරියයි අලප් 

ඇඳුම කියො? අලප් ගෑනුනලේ තලන ලරදි�ටිලයන 

වැහුලේ සුදදා ඇවිලො. අනික විජය කුමාරයා 

තමමැනනාවට ලගාඩ්බහිනලකාට කුලේණි ලනරිය 

තියො, ඔසරි සාරි ඇඳො, තැලි මාෙ දාලගන, කපු 

කටිනවා දැකපු එලකක් ලකාලේහරි ඉනනවද? ඒ 

කතාව �ැත්තකින තිේ්බත් ඔය සාරි, ඔසරි කියන 

ඇඳුම අද ලවනලකාට මිෙ අධිකයි. ඒ නිසා දැනවත් 

ඔනන ඕක ගෙවො දාො සැහැලලු ්බටහිර ඇඳුමකට 

මාරුලවනන ඕන කියන අදහස ඒ අයලගනම එළියට 

ආපු එක ලහාඳයි කියෙයි මම කියනලන.”

ඒ වලේම ලම ක්රමය ලවනස කරනනට නම මුළු රලට්ම 

සමසත ගුරු �රපුරට නියමිත නිෙ ඇඳුමක් රජය විසින 

ේබාදිය යුතු ්බවයි මහාචාර්යවරයාලේ අදහස. 

“දැන ්බෙනන අලප් �ාර්ලිලමනතු මැති ඇමැතිවරු 

ටිකට කවුරුත් නීතියක් දාො නැතත් ඒ අයලගන 

්බහුතරය ජාතික ඇඳුම ඇඳලගන හරිම ෙසසනට සිල 

අරගත්තා වලේ �ාර්ලිලමනතු යනවා. ඊළඟට අලප් 

රලට් ත්රිවිධ හමුදාවටයි, ල�ාලිසියටයි රජලේ වියදමින 

ලවනම �ැක්ටරි දාො ලවනම නිෙ ඇඳුම මහො 

ලදනවා. ලහද ලහදියනට, ගුවන ලසවිකාවනට රජලේ 

වියදමින නිෙ ඇඳුමක් ේබො ලදනවා. �ාසල දරුවනට 

එකම �ාටින නිෙ ඇඳුමක් ේබො ලදනවා. ඉතින 

එලහම ්බෙනලකාට දරුවනලේ ඇස �ාදන ගුරුවර 

ගුරුවරියනට නිෙ ඇඳුමක් ස�යනන ෙංකාලේ රජය 

්රමාද වුණා වැඩියි කියෙයි මට නම හිලතනලන. 

එලහත් ගුරුවරුනට �මණක් ලනාව අදටත් ල්බාලහෝ 

�ාසලවෙ ගුරුලදගුරු රැසවීමට, ශ්රමදානයට, ක්රීඩා 

උත්සවයට, ත්යාග ්රදාලනෝත්සවයට සහභාගී වීමට 

මේවරුනට �වා සාරිය, ඔසරිය අනිවාර්යයයි. ඊට 

්රධානම ලේතුව �ාසලල විනය රැකගැනීම ්බවයි විනය 

කමිටු සහ නිෙධාරීන ්බහුතරයක් �වසනලන. ලම ගැන 

විමසීලමදී මහාචාර්යවරයා අ�ට කීලේ ලමවැනි ලදයක්.

“ඔය ඔසරියටයි, සාරියටයි සංවරයි කියන අය 

ල�ාේඩක් මට ල�නනනනලකෝ ලකාලහද ඕලක 

සංවර්බවක් තිලයනලන කියො? ඔසරියක් ඇඳගත්ත 

ගුරුවරියක් දිහා ්බැලුලවාත් ඉසසරහින ්බාලගට 

්බාගයක් �පුව නිරාවරණය ලවො. පිටි�සලසන 

්බාලගට ්බාගයක් අමුතු අමුතු ලමෝසතර දාො පිට 

නිරාවරණය ලවො. ඊළඟට උකුල ඇට ලදක ළඟට 

ලවනකම �හෙට කරො තමයි ලරදද අඳිනලන. 

අද ලවනලකාට �ාසල යන වයලස තරුණ පිරිමි 

දරුලවෝ කීලයන කීලදලනක් නම තමනලේ �ාසලල 

ගුරුවරිය එක්ක අනියම සම්බනධතා �වත්වනවද? 

ලිංගිකව හැසිලරන වීඩිලයෝ සමාජ මාධ්වෙ 

දකිනන තිලයනවද? �ාසලවෙ තරුණ පිරිමි දරුලවෝ 
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කවුෙ කියනනන ඔසරියයි, සොරියයි 
අනේ ඇඳුම කියලො? අනේ 

ගෑනුනනේ ්නන නරදිපටිනයන 
වැහුනේ සුේදා ඇවිේලො. අනික 
විජය කුමොරයො ්මමැන�ොව්ට 

නගෝඩ්බහි�නකෝට කුනේණි න�රිය 
තියලො, ඔසරි සොරි ඇඳලො, ්ැලි 

මොල දානග�, කපු කටි�වො ෙැකපු 
එනකේ නකොනේහරි ඉන�වෙ?

හැ්ට පැ�පු 
උනෙැලනග

අෙහස විමස� 
එක �වත්න�
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අ

තීතලේ සිදුවූ සමහර ලදවල සිදු 

ලනාවුණානම ලහාඳය. ඇතැම අතීත 

සිදුවීම සම්බනධලයන එලහම හිතනනට 

විලටක හිත ්බෙ කරයි. එලමනම ලනාකර සිටි 

ඇතැම ලද කරනනට තිබුණා නම ලහාඳ යැයි 

සිලතන අවසථාද ඇත. කිරීම ලහෝ ලනාකිරීම 

නිසා �සුවට අලන ‘අ�රාලද’ යැයි සිලතන 

අවසථා හැකිතරම වළකාගත යුතුය. 

ලනාගිහින හිටියානම ‘අ�රාලද’ යැයි 

�සුතැවීමට ඉඩ තිබූ එවැනි අවසථාවක් 

මගහරවා ගැනීමට �සුගිය දිනක හැකි විය. 

දිනය ලනාවැම්බර් සිේවනදාය. සථානය ලකාළඹ 

්බණඩාරනායක අනුසමරණ සමමනත්රණ 

ශාොවයි. ලේොව සවස 5 ලෙස සනිටුහන විය. 

පුළුල තිරය මත තිලදලනකි. ලවඩි ්රහාර 

තුනක් සමඟ සැකයක් ඉතිරි විය. එතැන 

කිසියම අ�රාධයක් වී ද?

එතැනදී කතානායක ලේදිකාවට පිවිසිලේය. 

ඒ, ඔහුට කීමට ඇති කතාවක් සමඟිනි. අදට 

හරියටම අවුරුදු 18කට ල�ර යුක්තියට ලවඩි 

තැබූ දිනයක් ඔහුලේ මතකයට නැලගයි. 

2004 ලනාවැම්බර් මාසලේ 20 වැනිදා සරත් 

අලේපිටිය මහාධිකරණ විනිසුරුතුමන සිය 

වාසසථානයට �ැමිණිලේ මත්්රව්ය නඩුවක 

විත්තිකාරිය වරදකරු කර දඬුවම නියම 

කිරීලමන �සුවයි. නිවසට �ැමිණ ලමෝටර්රථය 

නතර කර සිය රථලයන ්බැස ලිපිලගානු 

ගැනීමට ලහලතම �සු�ස අසුනට ලයාමුවුණා 

�මණි. වෑන රථයකින �ැමිණි අවි අලමෝරාගත් 

පිරිසක් ඔහුටත්, ආරක්ෂක නිෙධරයාටත් ලවඩි 

ත්බා �ො ගියහ. ඒ වනවිට විනිසුරුතුමනලේ 

වයස අවුරුදු 12ක පුතු ඉහළ මාෙලේය. 

සිය පියාලේ ඝාතකයින එලෙ කළ ලවඩි 

්රහාරවෙ හඬ ඔහුට ඇසිණ. විනිසුරුතුමන ඒ 

ලමාලහාලත් �ැමිණිලේ සිය පුත්රයා ලටනිස පුහුණුවට රැලගන 

යාලම අරමුලණනි. කවර තරාතිරමක අලයකුට වුව දරු 

ලසලනහස එකමය. සිදු ලනාවිය යුත්තක් සිදුවීම නිසා පුලතකුට 

පියා අහිමි විය. පියා අදටත් ජීවත්ව සිටිලේ නම පුතා ලමලස 

කීමට ඉඩ ඇති ්බව අලප් කතා නායකයාලේ අදහස විය. 

“සියක් උල්පත ්මවා දී
නිෙලව්ම හිඳි්නා
්න්මක් ්නැති ්මහ කන්ද ඔබ
අේපචචී”
කසුන කලහාරලේ හඬ, ඒ සංලේදනය අපූරුවට එතැන 

මැේලේය. 

ඊළඟට 1986 මැයි මාසලේ 16 වැනි දිනට ලහලතම අ�ව 

රැලගන ගිලේය. ඒ ලමානර ලකාළ ලසලෙමක ්රතිඵෙය ලෙස 

රගර් ක්රීඩකයකුට මරණය උරුම වූ දවසයි. පුතා ඝාතනය 

වනවිට මව සිටිලේ යා්බද කාමරයකය. ල්බාලහෝලදනා කියන 

විදියටනම මවට වඩාත් ෙැදි පුතුනය. පිලයකුට වඩා ෙැදි 

දූවරුනය. එ්බැවින රගර් ක්රීඩක ලටෝනි මාටින ජීවත්ව සිටිලේ 

නම ලමලස කියනනට ඉඩ තිබුණා ලනාලේදැයි කතානායකට 

හැඟීම අතිශය සාධාරණ ලේ. 

“අමපම නුපඹ ඇස් පියවුණු දාකට 
කවුරුද ්මට පැන් උගුරක් පදන්පන්”
ගුණදාස කපුලේ ශූරීනලේ හඬින අසා හුරු ගීයට ඒ 

ලමාලහාලත් මිත්ර කපුලේ �ණ දුනලනය. 

ලම සියලෙ ලමරට අධිකරණය ඉදිරිලේ විභාගයට ගැනුණු 

සුවිලශෂ නඩුය. නඩු විභාගයක් සාධාරණ වන තරමට යුක්තිය 

ඉටුවනු ඇත. දසලකාන - ්රමිො ලරේමය ලවනුලවන ඕනෑතරම 

කවි ගී ලියවී ඇත. ඒත් සැ්බෑම සිදුවීම ඔවුන 

හැර ලවන කවුරුන දනීද? සැ්බෑවටම ඔවුන 

අතර ලරේමයක් තිබුණිද? ඉතිහාසය පුරා 

ඒ ගැන විවිධ කතා ලියැවී ඇත. සිරගතව 

සිටි දසලකාන සිය දුක්ගැනවිලෙ ඉදිරි�ත් 

කළ ‘ලනෝක්කඩු මාෙය’ නම අභියාචනය ලහෝ 

රජතුමා ලවත ලයාමු ලනාකිරීමට රජවාසලල 

අදිකාරම කටයුතු කළ ්බව පුරාවෘත්තවෙ 

සඳහන ලේ. ඇතැමවිට එය රජ ලවත ගිලේ 

නම ‘දුකිනා ලවලසනා - බිසවුනි ්රමිො’ ලෙස 

ප්රීති රනලදණිය අතින ලනාලියැලවනනට ඉඩ 

තිබිණ. එලහත් එලස ලනාවුණ ්බැවින රූකානත 

- චන්රලලකාලේ මුල ගැයුම කසුන කලහාර 

කොයතනලේ සිසු සිසුවියන ගයදදී අලසකා 

විලජවර්ධන ්රමුඛ චනන - උපුලි කොයතනලේ 

සිසු පිරිස ලේදිකාව මත මනරම රැඟුමක් 

දැක්වූහ. 

ලමලතක් ලම ලියූ සියලෙ නඩු විභාගයක් 

ලනාලේ. සිනමා�ටයක් ලනාලේ. එලසනම 

සංගීත ලහෝ නර්තන ්රසංගයක්ද? එලසද ලනාලේ. 

ඒ සියලෙ ඉදිරි�ත් කළ කතානායකයා ජනාධි�ති 

නීතිඥ සරත් ජයමානනයි. ඔහු විසින රචිත ‘යළි මැලවන 

අ�රාධයක්’ කෘතිලේ සංසකරණය කළ ලදවන මු්රණය 

ජනගත කිරීලම අවසථාලේදී ලම සියලෙ ලේදිකාවට ආලේය. 

�සුගිය වසලර්දී ජනාධි�ති නීතිඥ සරත් ජයමානන නීති�ති 

ලද�ාර්තලමනතුලවන සමුගත්ලත් ලයේෂ්ඨ අතිලර්ක ලසාලිසිටර් 

ජනරාලවරයකු ලෙස කටයුතු කරමින සිටියදීය. විද්ාත්මකව 

සහ කොත්මකව �ැමිණිලෙ ලමලහයවීමට නම දරා ඇති 

ඔහු සිය කෘතිය ජනගත කිරීමටද එය අපූරුවට ආලදශ කර 

තිබිණ. එවැනි ලසෞනදර්යාත්මක අවසථාවක් මගහැරුලණ නම 

අ�රාධයක් ලනාවනලනද?

රෂනිකො ලිය�නේ

වැඩිහරියක් ල�ාළඹවගනලන ඔය ඇඳුලමන 

කියො මං ්බය නැතුව කියනවා. අනන 

ඒ නිසා ගුරුවරිලයෝ අතර සංගණනයක් 

කරො කැමැත්ත අකමැත්ත විමසො අර 

කලින කිේව විදියට ්බටහිර ආලර් සැහැලලු 

නිෙ ඇඳුමකට මාරු වුණාට කමක් නෑ. 

හැ්බැයි ඉතින ඕකට කැමැත්ත අකමැත්ත 

විමසනන නාකි ගුරුවරිලයෝ ටික නම �ැත්ත 

�ළාතකවත් ලගනන ගනන එ�ා උනදැොව 

ගාවලගන ලමේවට කැමැත්ත අකමැත්ත 

අහනන ගිලයාත් ලම කලප්දි ඔය සාරියයි, 

ඔසරියයි ගෙවනන ලවනලන නෑ. රටක් 

විදියට අනිවාර්යලයනම ගුරුවරුනට 

ලනාමිලල නිෙ ඇඳුමක් රජලයන දිය යුතුයි. 

ඒක ලඩනිමක්ද, සායක්ද, ගවුමක්ද කියන 

එක ලනලවයි අපි කියනලන, සංවරශීලී, 

සැහැලලු ඇඳුමක් විය යුතුයි. ගුරුවරුනට 

නිෙ ඇඳුමක් නැතිවීම ගැන අපි කණගාටුවට 

�ත්ලවනන තිබුලණ මීට කලින. දැනවත් ඔය 

අරගෙය සාර්ථක ලවනවානම ඒක ලොකු 

ලදයක්.”

ඇඳුමට හා සමානව ගුරුවරුනලේ දැනුම 

අලුත් කිරීමටද රජය මූලිකත්වය ලගන කටයුතු 

කළ යුතු ්බවයි මහාචාර්යවරයා වැඩිදුරටත් 

�ැහැදිලි කර සිටිලේ.

ගුරුවරුන්පේ ඇඳු්ම පව්නස් කර්නවා 
වපේ්ම දැනු්මත පව්නස් කරන්්න, අලුත 
කරන්්න වගකිව යුතු අධ්ාප්න බල්ධාරීන් 
කටයුතු කරන්්න ඕප්න. ඇතතෙට්ම අපේ 
රපට් ගුරුවරුන්පේ දැනීපම ්මදික්මක් 
පැහැදිලිව්ම තිපය්නවා. දරුවන්ට 
තේමන්පේ පාෙල් ගුරුවරයාපේ දැනු්ම 
ගැ්න විශවාෙයක් ්නැතික්ම නිො ප්නපවයිද 
අද පම තෙරම ටියු්න් රැල්ලක් හැදිලා 
තිපයන්පන්? නික්මට හරි අපි පාෙල් ළ්මයි 
ටිකක් අරන් අහලා බැලුපවාත ‘ඇයි දරුපවෝ 
ටියු්න් යන්පන්?’ කියලා ඒ අය පද්න එක්ම 
උතතෙපර් ‘ඉස්පකෝපල් උගන්්න්න හරිය 
පතපර්නවා ්මදි’ කිය්න එක. උදාහරණයක් 
විදියට දැන් බලන්්න විශවවිද්ාලවල 
ඉපග්නගන්්න කිසි්ම ශිෂ්යපයක් ඔවුන්පේ 
ආ්චාර්යවරයාව හරි ්මහා්චාර්යවරයාව හරි 
අතෙෑරලා බාහිරින් ටියු්න් ගන්්න ය්නවද 
කියලා? ඒකට පලාකු්ම පේතුව ඒ ශිෂ්යයා 
පහාඳට්ම දන්්නවා තේමන්පේ ගුරුවරයා 
අදාළ වි්පේ පරපතෙරට්ම ඉපග්නගතතෙ 
පකප්නක් කියලා. ඔවුන්ට තේමන්පේ 
ආ්චාර්යවරයාපේ පහෝ ්මහා්චාර්යවරයාපේ 
දැනු්ම ගැ්න පැහැදිලි අවපබෝ්ධයක් 
තිපය්නවා. අනික අපි ඉපග්නගතතෙ කාපල් 
අපි ටියු්න් ගන්්න ගිපේ ්නැතපත ප්මාකද 
අපිට අපේ ගුරුවරුන්පේ දැනු්ම ගැ්න 
පලාකු විශවාෙයක් ෙහ අවපබෝ්ධයක් තිබුණු 
නිො. ඒ නිො ්ම්ම කියන්පන් ගුරුවරුන්ට 
අඩු්ම ගාපන් අවුරුදු පහකට ෙැරයක්වත 
එයාලපේ දැනු්ම අලුත කරගන්්න 
පුහුණුවීමවලට යවන්්න ඕපන්. රජයට 
පුළුවන් විදියට ගුරුවරු පදන්්නා ගාපන්වත 
පිටරටවල්වලට යවලා ඒ අධ්ාප්න 
රටාව ගැ්න උගන්වන්්න ඕපන්. අනික අද 
කාපල් ගුරුවරුන්ට තිපයන්පන් හරි්ම 
ඒකාකාරී ඉගැන්වීම රටාවක්. වාඩිවුපණාත 
වාඩිපවලා. හිටගතපතොත හිටපග්න. ්මුං 
පාෙල් ගුරුවරුන්පගන් අහන්පන් ඔබලා 
පම දරුවන්ට උගන්ව්න ප්මපලෝ රහක් 
්නැති ඉගැන්නිල්ල ප්මාකක්ද කියලා. ඔය 
ක්රියාපිළිපවල නිො අද පව්නපකාට දරුවන්ට 
පාෙල් තිතතෙ පවලා. ඊළඟට ඒකයි ්මට 
කියන්්න තිපයන්පන්  ඇඳු්ම විතෙරක්්ම අලුත 
වුණා කියලා දරුවන්ට පෙතෙක් පවන්පන් 
්නෑ. රජපයන් ගුරුවරුන්පේ දැනු්ම අලුත 
කරන්්න වැඩපිළිපවලක් ෙකස් කරන්්නට 
ඕපන්. එපහ්ම කපේ ්නැත්නම ඉතින් අර 
ඉතොලිපේ කමකරුපවෝ ටික ලිේවා වපේ 
අපේ රපට් පාරවල්වල දුක් විඳි්න අහිුංෙක 
තෙරුණ දූ දරුපවාත වැඩිකල් ප්නාගිහින්්ම 
‘දයාබර ගුරුතුමියනි’ කියලා පපාත ලියන්්න 
පටන්ගන්්නවා ෙහතිකයි.”

ලිහිණි මධුෂිකො

මඟහැරුණි �ම 
‘අපරොනේ’

මහොධිකරණ විනිසුරු 
සරත අනේපිටිය ඝෝ�ය 

කර� වි්ට අවුරුදු 
12ේ වයසැති ඔහුනේ 

පුතු සිටිනේ නිවනස 
ඉහෙ මොලනේ. මත්රව් 
�ඩුවක විතතිකොරිය්ට 
ෙඬුවම කිරීනමන පසු 

විනිසුරුතුමො එදා නගෙර 
ගිනේ පුංචි පුතු න්ටනිස 

පුහුණුව්ට රැනග� යොනම 
අරමුණින
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මහරු සඳුන ගැට අතමිට 

ලමාළවලගන ඉ�ලදදදි සමහරු 

ඉ�ලදනලනම දුක් කරදර ලගාඩක් 

අලත් මිටි කරලගන. ඇමරිකාලේ විලමා 

රැලඩාලෆ් ඉ�ලදනලන ආ්බාධ හයක් එක්ක. 

�සලස කාලෙකදි ල�ෝලිලයෝ නිසා ඇය 

ඔත්�ෙ ලවනවා. “ලම ලෙලේ නිසා කවදාවත් 

ඔයාට ඇවිදිනන ්බැරිලවයි” වවද්වරු 

එලහම කියදදි “ඇවිදිනන විතරක් ලනලම 

ඔයාට දුවනනත් පුළුවන පුලත්” විලමාලේ 

අමමා කිේලේ එලහම. විලමා නම  විශවාස 

කලේ අමමා කිේව ලද.

ඒ විශවාසය ලකාචචර දුරක් ගියාද 

කිේලවාත් �සලස කාලෙක විලමා ලෙෝලක් 

ලේගවත්ම කානතාව ලවනවා. ඒ ඔලිමපික් 

ධාවන තරඟ කී�යකිනම රන �දක්කම 

දිනො.

විලමාලේ කතාව අපිත් එක්ක කිේව 

ඇයත් විලමා වලේම හිත හයිය 

ගැහැනියක්. හඳුන ලවනුවට දුක් කරදර 

අලත් ගුලි කරලගන ඉ�දිො �සලස ජීවිලත් 

දිනපු තරුණියක්.

“විල්්මා රැපඩාල්ේ ්ම්ම කැ්මති්ම 
්චරිතෙයක්. ්මපේ ඔෆිස් රූම එපක් ඇපේ 
කිය්ම්නක් පලාකු කරලා ගහපග්න 
ඉන්්නවා. ඒක ්මට හයියක්. ්මපේ අම්මත 
විල්්මපේ අම්මා වපේ්මයි. ්ම්ම කවදාහරි 
දි්නයි කියලා ්මට ප්නාතිබුණු විශවාෙයක් 
්මපේ අම්මටත තිබුණා.”

අද ‘ධරණී’ කවරය ලසාඳුරු කරන 

ඇය තක්ෂිො ලකෝරෙලේ. තාත්තලේ 

අසනීලප් ලවනුලවන වැඩිපුර රුපියල 

5000ක් ලහායාගනන එක ජීවිලත් එකම 

හීලන කරලගන ලකාළඹට �යගහපු 

ඇය අද සාර්ථක වෘත්තීය කානතාවක්. 

මිලියන�තිනියක්. ඉතින ඇලේ කතාව 

කියවනන තරම සුවිලශෂයි ලනද?

“්ම්ම කෑගල්ල අඹන්පිටිපේ. තෙව 
ෙපහෝදරපයෝ තුන්පදප්නක් ඉන්්නවා. 
පුුංචි කාපල් ඉඳල්ම පගදර ආර්ථික 
ප්රශ්න තිබුණා. ්මපේ තොතතො වකුගඩු 
පරෝගිපයක්. තොතතො අ්මාරුපවන් 
රස්ොවක් කරලයි අපිට කන්්න පබාන්්න 
දුන්පන්. අපි ඉස්පකෝපල් ගිපයත 
පබාපහා්ම අ්මාරුපවන්.

තොතතො දුක් විඳි්න එක ්මට බලාපග්න 
ඉන්්න බැරි වුණා. රස්ොවක් ප්නාකර 
තොතතොව පගදර තියාපග්න බලාගන්්නයි 
්මට ඕ්න වුපේ. ඒ නිො උෙස් පපළින් 
පස්පස් රස්ොවක් කරන්්න තීරණය කළා. 
පජාේ එකකට වැදගත පව්න නිො AAT 
ෙමපුර්ණ කරලා පකාළඹ ගියා.”

ලකාළඹින ලජාේ එකක් ලහායාගත්තු 

තක්ෂිො මහරගම �ැත්ලත් පුංචි කාමර 

කෑලෙක නතර වුලණ 2013දි.

“්මට ලැබුපේ රු.16,000යි. ඒ පඩිපයන් 
ඉතින් හැපරන්්නවත ඉඩ ්නැති කා්මපර්ක 
හිටිපේ. දවෙට එක පේලයි කෑපේ. 
ඒ පජාේ එක අවුරුදු තු්නක් කළා. 
ඒත ්මපේ පඩිය වැඩිවුපේ ්නැහැ. 
තොතතෙට ෙලකන්්න තියා ්මපේ වැඩ ටික 
කරගන්්නවත ෙල්ලි ්මදි නිො ්ම්ම ඒ 
රස්ොපවන් අස්වුණා. ්මට ඕ්නවුපේ තෙව 
වැඩිපුර 5000ක් ලැපබ්න රස්ොවක්.”

ඒ රසසාලවන අසලවචචි තක්ෂිො ආලයත් 

ලකාළඹට �යගැහුලේ සමමුඛ �රීක්ෂණ 5ක් 

ෙෑසති කරලගනයි.

“පජාේ 4කින්්ම ්මාව පතෙෝරගතපත ්නැහැ. 
ඒ නිො ්මට  පස්වැනි එකටත යන්්න 
හිතුපේ ්නැහැ. පස්ර්ම ද්මලා ගහලා 
ආපේ ගපම යන්්න හදද්දි කමපැනි 
එපකන්්ම  කතො කරලා ්මපේ හිතෙ හැදුවා. 
ඒ නිො ්ම්ම එදා ඉන්ටර්වීේ එකට ගියා. 

“්ම්ම වැඩ කපේ පවල්ත ේලෑ්නර් පකප්නක් 
විදියට. තොතතෙපේ විපයෝව එක්ක කලින්ටත 
වඩා ්මහන්සි පවලා වැඩ කළා. ඔපහා්ම 
වැඩ කරද්දි අවුරුදු තු්නක් යන්්න කලින් ්මට 
මිලිය්නයක් පන්්නලා පඩි ගන්්න ලැබුණා. 
පජාේ එක කරන්්න අරන් ්මාෙ 9ක් පවද්දි 
පළවැනි වාහපන් ගතතො. ඊටපස්පෙත 
වාහ්න කීපයක්්ම ්මාරු කළා.

අපේ පේ පගාඩක් පපාඩියි. තොතතෙපේ 
මිනිය තියන්්නවත ඉඩ තිබුපේ ්නෑ. අම්මා 
හිටිපේ ඒ පගදර. ්ම්ම ්මාෙ හපයන් අම්මට 
ෙැපපහසුවට ඉන්්න පුළුවන් විදියට 
පගදර හැදුවා. ඒ වපේ්ම අම්මව රටවල් 
කීපයකයට්ම එක්කරපග්න ගියා.”

උත්සාහය, කැ�වීම තිලයනවා නම ඕනම 

ලකලනක්ට  කරනන ්බැරි ලදයක් නැහැ කියන 

එකට ඇත්තටම තක්ෂිො ලහාඳ උදාහරණයක් 

කියෙයි ඇයත් එක්ක කතා කරපු වචනයක් 

�ාසා අපිට හිතුලණ.

“ඔය අතෙපර් ්ම්ම ලුංකාපේ පහාඳ්ම පවල්ත 
ේලෑ්නර් ෙම්මා්නය දිනුවා. ඒ වපේ්ම 
ළාබාලතේම පවල්ත ේලෑ්නර් විදියටත 
පිදුම ලැබුවා. පස්පස් ්ම්ම පවල්ත ේලෑ්නර් 
්මැපන්ජර් පකප්නක් වුණා. ඊටපස්පස් අඩු්ම 
කාපලකින් ්මට පහාඳ්ම පවල්ත ේලෑ්නර් 
්මැපන්ජර් ෙම්මා්නයත ලැබුණා.”

වෘත්තිය ලවනුලවන ඇය කරන කැ�කිරීම 

�ැහැදිලි කරනන ඒ සමමාන ්රමාණවත්.

“දැන් ්ම්ම ක්ලස්ටර් ්මැපන්ජර් පකප්නක්. 
්මට කලින්ටත වඩා පලාකු ෙැලරි එකක් 
ලැපබ්නවා. දැන් ්ම්ම තෙවත අයට ජීවිපත 
ජයගන්්න හැටි කියලා පද්නවා. පම 
පව්නපකාටත ්ම්ම පම ෆීල්ේ එපක් ොර්්ක 
අය පගාඩක් හදලා ඉවරයි.”

ජීවිලත් දිනනන තමනලේම ව්යා�ාරයක් 

තිලයනන ඕලන, රසසාවක් කරො ලගාඩ යනන 

්බැහැ කියො සමහරු කිේවට ඒ කතාව ගැන 

තක්ෂිො කිේලේ ලමලහම.

“ආයතේනයක ෙහායක තේනතුරුවලට බැඳිලා 
ආයතේනපේ වි්ධායක නිල්ධාරී තේනතුර දක්වා 
ගියපු අය ඉන්්නවා. උදාහරණයක් විදියට 
්මපේ ආයතේනපේ වි්ධායක නිල්ධාරීනි ්චතුරි 
මුණසිුංහ. ඇය පුහුණුවන්නියක් විදියට 
පස්වයට බැඳුණු පකප්නක්. දැන් ඇය AIA 
ආයතේනපේ වි්ධායක නිල්ධාරිනිය. ලුංකාපේ 
පකප්නක් පම ඉහළ තේනතුර දරපු පළවැනි 
වතොව පමක.

ඉතින් දියුණු පව්න පක්නාට රස්ොවද, 
ව්ාපාරයද කිය්න එක අදාළ ්නැහැ. පජාේ 
එක වුණත ්මපේ පදයක් කියලා හිතෙලා 
කැපවී්මකින් කර්නවා ්නම ඒ ලැපබන්්න ඕ්න 
පද්වල් පොබාදහප්මන්්ම ලැපබ්නවා.”

තක්ෂිො ලසා්බාදහම, ආකර්ෂණ නීතිය වලේ 

ලදත් විශවාස කරනවලු.

මොස 9න 
වොහ�යේ ගත්ො 
අවුරුදු තු�ේ 
යන� කලින 

ඒ වපේ්ම එයාලා ්මාව පතෙෝරගතතො. ඒක ඉන්ෂුරන්ස් ෆීල්ේ 
එපක් පජාේ එකක්. එකපාර කන්ටෑක්ස් හදාගන්්න බැහැපන්. 
ඉතින් ්මට ්මාෙ පදකක් ෙැලරි ්නැතුව වැඩ කරන්්න වුණා. ඒ 
්මාෙ පදක තේමයි අදටත ්මපේ ජීවිපත කටුක්ම ්මාෙ පදක.

්ම්ම පකාළඹ පාරවල් දන්පන් ්නෑ, කන්ටෑක්ස් ්නැහැ. ඉතින් ඔය 
හැ්මපදයක්්ම දරාපග්න ්ම්ම ්මහන්සි වුණා. කකුල් පැලිලා පල් 
එ්නකල් ඇවිද්දා. ‘ඉන්ෂුරන්ස් පජාේ කරලා කාටද හරි ගිපේ?’ 
කියලා ්මපේ මූණට්ම අහපු අය හිටියා. ඒ කිසිපදයක් ්ම්ම 
වැපටන්්න පේතු කරගතපත ්නැහැ. තොතතො පවනුපවන් ෙල්ලි 
පහායාගන්්න එක තේමයි ්මපේ එක්ම අරමුණ  වුපේ.”

දියුණු වුණහම ජීවිලත් කටු කාපු තැන කියනන ෙැජජලවන 

්බහුතරයක් පිරිස අතලර් තක්ෂිො ඇලේ කතාව කිේලවත් ඒ 

කැ�කිරීම තව ලකලනක්ට ශක්තියක් ලවනවා දකින එක ඇලේ 

අරමුණ නිසාලු. හැ්බැයි ඔය අභිලයෝග හයියට හිලතන දරාගත්තු 

තක්ෂිොට දරාගනන ්බැරි දුකකට මුහුණලදනන ලවනවා. ඒ ඇලේ 

පියාලේ විලයෝව.

“්ම්ම ්මහන්සි වුපේ තොතතො නිො. ඒත ඒ ්මාෙ පදපක් අන්ති්ම 
කාපලදි තොතතො ්මාව දාලා ගියා. තොතතෙපේ ්මරපණට ග්මට 
ගිපේ අපත ෙපත ්නැතිව. තොතතොපේ ්මරපණට එක රුපියලක් 
වියදම කරන්්න බැරිවුණා. ්ම්ම ්මහන්සි වුපේ තොතතො නිො. 
ඉතින් එයා ්නැතිවුණ්ම පම රස්ොව ්මට ප්මාකටද කියලා 
හිතුණා. එත කවදහරි තොතතොට වුණු පද් ්මපේ අම්මටත 
පවන්්න පුළුවන් පන්ද කියලා හිතෙලා ්ම්ම හිතෙ හයිය කරගතතො.”

තක්ෂිො ඒ සැලර් ලකාළඹට එනලන ඇලේ මවට සැ�වත් 

ජීවිතයක් හදො ලදන එකම ්බොල�ාලරාත්තුලවන. ල්බෝසතුනට 

�වා මුලිනම  බුදුලවනන විවරණ ෙැබුලණ අමමලගන. ඉතින 

අමමට තාත්තට සෙකන ඒ උතුම ලචතනාවම ඇලේ ජීවිලත්ට 

වාසනාව උදාකළා ලවනනැති.

මිලිය�යක්ට වැඩි 
වැටුපේ ගත්ො

්ොත්නේ මරනණ්ට ගම්ට 
ගිනේ අනත සනත �ැතිව. 
්ොත්ොනේ මරනණ්ට එක 
රුපියලේ වියෙම කරන� 
්බැරිවුණො. මම මහනසි 
වුනණ ්ොත්ො නිසො. 
ඉතින එයො �ැතිවුණම 
නම රසසොව ම්ට නමොක්ටෙ 
කියලො හිතුණො

්ේෂිලො නකෝරලනේ
ේලස්ටර් මැන�ජර්, AIA ශ්රී ලංකො
ජීවි් පුහුණුකරු සහ උපනේශක

අනේ නේ නගෝඩේ නපොඩියි. ්ොත්නේ 
මිනිය තියන�වත ඉ්ඩ තිබුනණ �ෑ. අමමො 
හිටිනේ ඒ නගෙර. මම මොස හනයන අමම්ට 
සැපපහසුව්ට ඉන� පුළුවන විදිය්ට 
නගෙර හැදුවො. ඒ වනේම අමමව ර්ටවේ 
කීපයකය්ටම එේකරනග� ගියො
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“්ම්ම වැඩ කපේ පවල්ත ේලෑ්නර් පකප්නක් 
විදියට. තොතතෙපේ විපයෝව එක්ක කලින්ටත 
වඩා ්මහන්සි පවලා වැඩ කළා. ඔපහා්ම 
වැඩ කරද්දි අවුරුදු තු්නක් යන්්න කලින් ්මට 
මිලිය්නයක් පන්්නලා පඩි ගන්්න ලැබුණා. 
පජාේ එක කරන්්න අරන් ්මාෙ 9ක් පවද්දි 
පළවැනි වාහපන් ගතතො. ඊටපස්පෙත 
වාහ්න කීපයක්්ම ්මාරු කළා.

අපේ පේ පගාඩක් පපාඩියි. තොතතෙපේ 
මිනිය තියන්්නවත ඉඩ තිබුපේ ්නෑ. අම්මා 
හිටිපේ ඒ පගදර. ්ම්ම ්මාෙ හපයන් අම්මට 
ෙැපපහසුවට ඉන්්න පුළුවන් විදියට 
පගදර හැදුවා. ඒ වපේ්ම අම්මව රටවල් 
කීපයකයට්ම එක්කරපග්න ගියා.”

උත්සාහය, කැ�වීම තිලයනවා නම ඕනම 

ලකලනක්ට  කරනන ්බැරි ලදයක් නැහැ කියන 

එකට ඇත්තටම තක්ෂිො ලහාඳ උදාහරණයක් 

කියෙයි ඇයත් එක්ක කතා කරපු වචනයක් 

�ාසා අපිට හිතුලණ.

“ඔය අතෙපර් ්ම්ම ලුංකාපේ පහාඳ්ම පවල්ත 
ේලෑ්නර් ෙම්මා්නය දිනුවා. ඒ වපේ්ම 
ළාබාලතේම පවල්ත ේලෑ්නර් විදියටත 
පිදුම ලැබුවා. පස්පස් ්ම්ම පවල්ත ේලෑ්නර් 
්මැපන්ජර් පකප්නක් වුණා. ඊටපස්පස් අඩු්ම 
කාපලකින් ්මට පහාඳ්ම පවල්ත ේලෑ්නර් 
්මැපන්ජර් ෙම්මා්නයත ලැබුණා.”

වෘත්තිය ලවනුලවන ඇය කරන කැ�කිරීම 

�ැහැදිලි කරනන ඒ සමමාන ්රමාණවත්.

“දැන් ්ම්ම ක්ලස්ටර් ්මැපන්ජර් පකප්නක්. 
්මට කලින්ටත වඩා පලාකු ෙැලරි එකක් 
ලැපබ්නවා. දැන් ්ම්ම තෙවත අයට ජීවිපත 
ජයගන්්න හැටි කියලා පද්නවා. පම 
පව්නපකාටත ්ම්ම පම ෆීල්ේ එපක් ොර්්ක 
අය පගාඩක් හදලා ඉවරයි.”

ජීවිලත් දිනනන තමනලේම ව්යා�ාරයක් 

තිලයනන ඕලන, රසසාවක් කරො ලගාඩ යනන 

්බැහැ කියො සමහරු කිේවට ඒ කතාව ගැන 

තක්ෂිො කිේලේ ලමලහම.

“ආයතේනයක ෙහායක තේනතුරුවලට බැඳිලා 
ආයතේනපේ වි්ධායක නිල්ධාරී තේනතුර දක්වා 
ගියපු අය ඉන්්නවා. උදාහරණයක් විදියට 
්මපේ ආයතේනපේ වි්ධායක නිල්ධාරීනි ්චතුරි 
මුණසිුංහ. ඇය පුහුණුවන්නියක් විදියට 
පස්වයට බැඳුණු පකප්නක්. දැන් ඇය AIA 
ආයතේනපේ වි්ධායක නිල්ධාරිනිය. ලුංකාපේ 
පකප්නක් පම ඉහළ තේනතුර දරපු පළවැනි 
වතොව පමක.

ඉතින් දියුණු පව්න පක්නාට රස්ොවද, 
ව්ාපාරයද කිය්න එක අදාළ ්නැහැ. පජාේ 
එක වුණත ්මපේ පදයක් කියලා හිතෙලා 
කැපවී්මකින් කර්නවා ්නම ඒ ලැපබන්්න ඕ්න 
පද්වල් පොබාදහප්මන්්ම ලැපබ්නවා.”

තක්ෂිො ලසා්බාදහම, ආකර්ෂණ නීතිය වලේ 

ලදත් විශවාස කරනවලු.

“්මපේ ජීවිපත ්මට පලාකු හී්න 
තිබුපේ ්නැහැ. හැබැයි තිපය්න 
හී්නවලට යන්්න පාර පපන්ව්න 
අය ලැපබයි කියලා ්මට පලාකු 
විශවාෙයක් තිබුණා. ්ම්ම විශව 
ආකර්්ණය විශවාෙ කර්නවා. පහාඳ 
පද් කපළාත පහාඳ පද් ලැපබ්නවා. 
හැබැයි පලෝපකට පේන්්න පහාඳ මූණ 
පපන්්නපග්න හිටියට වැඩක් ්නැහැ. 
හදවතින්්ම පලෝපකට, මිනිස්සුන්ට 
ආදපර් කපළාත තේමයි අපිටත පහාඳ 
පද්වල් ලැපබන්පන්.”

අද ඇලේ වත්කමවලින වැඩි 

ලකාටසක් ලවන කරො තිලයනලන 

සමාජ සු්බසාධනය ලවනුලවන ්බවත් 

ඇය කිේවා.

“පපෞද්ගලික මුදලින් ්ම්ම දරුවන් 
කීපපදප්නක්ට්ම උගන්ව්නවා. 
ඒ වපේ්ම ඇස් පරීක්්ා කිරීපම 
වැඩෙටහන් කර්නවා. ්මපේ තොතතො 
පවනුපවන් ලුංකාපේ ඉන්්න දුේපත 
අම්මලා තොතතෙලාට පහාස්පිට්ල් 
එකක් හදන්්න ්මට පලාකු හී්නයක් 
තිබුණා. ඒකට ්ම්ම ෙෑපහ්න මුදලක් 
ඉතුරු කළා. පහාස්පිට්ල් එකක් 
හද්නවා කියන්පන් තෙනිය්ම කරන්්න 
පුළුවන් වැඩක් ප්නප්මයි. ඉතින් ්ම්ම 
ඕක කරන්පන් පකාපහා්මද කියලා ්ම්ම 
හිතෙ හිතෙ හිටියා. ඔය අතෙපර් උ්මන්දාව 
පන්ෙපල් වැඩිහිටියන් පවනුපවන් 
පරෝහලක් හද්න බව ්මට දැ්නගන්්න 
ලැබුණා. හාමුදුරුවන්පගන් ඒ ගැ්න 
ඇහුව්ම ්මටත ඒකට උදේ කරන්්න 
එකතු පවන්්න කියලා උන්වහන්පස් 
කිේවා. ඉතින් ඒ පවනුපවන් ්ම්ම 
විශාල මුදලක් පරිත්ාග කළා. තෙව 
පගාඩක් අය ඒකට දායක පව්නවා. 
කැ්මති ්නම ඕ්න්ම පකප්නක්ට 
පමකට දායක පවන්්නත පුළුවන්. 
පමක අවුරුදු 50ට වැඩි අම්මලා 
තොතතෙලාට ප්නාමිපල් ප්රතිකාර 
කරන්්න ලුංකාපේ ඉදිපව්න පලාකු්ම 
ෙහ එක්ම පරෝහල. ‘්මපහෝ්්ධ 
පරෝහල’ කියලා ්මපේ හිපත තිබුණු 
්න්ම්ම පරෝහලට දාන්්න තෙරම ්ම්ම 
වාේනාවන්තෙ වුණා.”

ඇය අනිත් අය ලවනුලවන කරන 

ලදවල ගැන ඇය කතා කලේ නිහතමානී 

සතුටකින.

“්මට පපෞද්ගලික හී්න ්නැහැ. පුළුවන් 
තෙරම අනිත අයට උදේ කර්න එකයි 
එක්ම බලාපපාපරාතතුව. ්මට පම 
තෙැ්නට එන්්න උදේ වුණු ්මපේ අම්මා, 
පවුල, ්මාව විශවාෙ කර්න ්මපේ 
ආදරණීය පාරිපභෝගිකයන්, වකෘතතීය 
ජීවිපත ොර්්ක කරගන්්න ෙහාය දීපු 
මිස් ප්රියන්ති, විප්නෝල් ප්රියපේනරත, 
්මපේ ගුරුවරයා සුරුංජිත 
පගාඩග්ම, AIA කළ්ම්නාකාරීතවය 
ෙහ ්මට ගුරුහරුකම දීපු සියලු්ම 
ගුරුවරුන්ව ආදපරන් ්මතෙක් 
කර්නවා.

පම පලෝපකට අඩුපාඩු එක්ක එ්න 
එක අපේ වරදක් ප්නප්මයි. හැබැයි 
කවදාහරි අපි ඒ තෙතතවපයන්්ම 
ජීවිපතට ෙමුපද්නවා ්නම ඒක අපේ 
වරදක්. ්මනුස්ෙපයක්ට එක රැයින් 
ොර්්ක පවන්්න බැහැ. ඒකට 
කැපකිරීම කරන්්න පව්නවා. ඒ 
ග්මප්නදි ගල්, මුල් ඕ්නතෙරම එ්නවා. 
ඒ ගල්මුල් ජීවිපතට ආශිර්වාදයක් 
කරගන්්න කිය්න එකයි ්ම්ම අනිත 
අයටත කියන්පන්.”

්ොත්නේ මරනණ්ට ගම්ට 
ගිනේ අනත සනත �ැතිව. 
්ොත්ොනේ මරනණ්ට එක 
රුපියලේ වියෙම කරන� 
්බැරිවුණො. මම මහනසි 
වුනණ ්ොත්ො නිසො. 
ඉතින එයො �ැතිවුණම 
නම රසසොව ම්ට නමොක්ටෙ 
කියලො හිතුණො

නසේවනදි නහට්ටිආරච්චි 
ඡොයොරූප - සමන අනේසිරිවර්්ධ�

“ලම

චචර ල�ාඩි ලකලලෙෝ ටිකක් 

ඉනන සංගීත කණඩායමක් 

ෙංකාලේ ලවන නෑ. ඒක නිසාම 

මට ඕලන ‘මැදිරිගිරිය ආශාවරී’ 

ෙංකාලේ ්රසිදධම සංගීත කණඩායම 

කරනන. ෙංකාලේ අංක එලක් කානතා 

�ත්තලරන අපිට කතා කළාට ලගාඩාක් 

සතූතියි. අපි හිතනවා ලම ලිපිලයන 

�සලස ලම පුංචි ලකලෙනලේ සංගීත ගමන 

සමපූර්ණලයනම ලවනස ලවයි කියො.”

ඒ හරියටම මීට මාස හතකට ඉහතදී 

ල�ාලළානනරුව ‘මැදිරිගිරිය ආශාවරී’ 

සංගීත කණඩායලම භාරකරු වන එස.

ජී.නාෙක ජයෙත් අපිට කී කතාවයි. ඔහු 

එදා එලස �ැවසුලේ ‘මැදිරිගිරිය ආශාවරී’ 

පිළි්බඳ �ළමුවරට ‘ධරණී’ පුවත්�ලත් 

�ළකළ ලිපිය ලවනුලවනි. ඔහු කී ලෙසිනම 

එතැනින �සු ආශාවරීොලේ සංගීත ගමන 

සමපූර්ණලයනම ලවනස වූ අයුරු අ�ද ්බො 

සිටිලයමු. 

නමුත් ජනප්රියත්වලේ හිනිල�ත්ලත්ම 

සිටි ‘මැදිරිගිරිය ආශාවරී’ ල�ාේඩියනට 

�සුගිය දින කිහි�ය නම ලගවුලණ එතරම 

සු්බ කාෙයක් ලෙසින ලනාලේ. වයස අවුරුදු 

16ට අඩු දැරියන ලයාදාලගන මුදල ලසවීලම 

�රමාර්ථලයන සංගීත කණඩායමක් 

�වත්වාලගන යන ්බවට ෙැබුණු 

�ැමිණිලෙකට අනුව ජාතික ළමාරක්ෂණ 

අධිකාරිය, කමකරු ලද�ාර්තලමනතුව 

ඒ පිළි්බඳව දැනුවත් කර තිබුණි. ඒ අනුව 

කමකරු ලද�ාර්තලමනතුලේ නිෙධාරීන 

පිරිසක් ල�ාලිසිය දැනුවත් කර ඒ පිළි්බඳව 

වැඩිදුර �රීක්ෂණ සඳහා මැදිරිගියට 

ලගාස තිබුණි. ඒ නාෙක මහතා හමුවී වහාම 

‘මැදිරිගිරිය ආශාවරී’ සංගීත කණඩායලම 

කටයුතු නවතා දමන ලෙස දැනුම ලදනනටය.

“අපි ලම දරුලවෝ ටික ලම තත්ත්වයට 

ලගනාලේ ලගාඩාක් මහනසිලවො. ලම 

දරුලවෝ සංගීතය කළා කියො එයාෙලේ 

අධ්ා�නයට කිසිම ්බාධාවක් ලවනලන නෑ. 

එලහම ලවනන ලදනලනත් නෑ. ලමාකද මමත් 

ගුරුවරලයක්. ලම දරුලවෝ අධ්ා�නයයි 

සංගීතයයි හරි පිළිලවෙට සම්බරව කරලගන 

යනවා. අපි ලමාන ්බාධක ආවත් මැදිරිගිරිය 

ආශාවරී නවත්තනලන නෑ. ආශාවරී 

නවත්තනන කියදදි මටත් වඩා මනසින 

වැටුලණ ්බෑනේ එලක් දරුලවෝ ටික. එයාො 

හැලමෝම නවත්තනන ලදනන එ�ා කියො 

ඇඬුවා. එයාෙට ඒක දරාගනන ්බැරිවුණා. 

ඔහු කී ලෙසිනම ඔහුටත් වඩා ඒ 

ලේදනාව තදටම දැනී තිබුලණ ආශාවරී 

ල�ාේඩියනටය. එය අ�ට ලහාඳිනම 

�ැහැදිලි වූලේ ‘ආශාවරී’ සංගීත 

කණඩායලම ලේස ගිටාරය වාදනය කරන 12 

හැවිරිදි ලසත්මි රුවනසා දැරිය ‘ධරණී’ට කී 

කතාලවනි.

“මමයි මලේ යාළුලවායි ‘ආශාවරී’ එක්ක 

හිටිලේ ලගාඩාක් සතුටින. කවදාවත් අපි 

‘ආශාවරී’ නිසා ඉසලකෝලල වැඩ �ාඩු 

කරලගන නෑ. රෑ ්රසංග තිබුණට 

අනිවාර්යලයනම උලදට අපි 

ඉසලකෝලල ගියා. ඉතින ‘ආශාවරී’ 

නවත්තනන කියදදි දරාගනන 

්බැරිවුණා. අපි හැලමෝම ඇඬුවා. අපි 

තාම පුංචියි තමයි. ඒත් අපි ආසයි 

‘ආශාවරී’ එක්ක ගමනක් යනන. 

මං අපිව නවත්තනන හදන අයට 

කියනලන අලන අලප් හීන ල්බාඳකරනන එ�ා 

කියො.” 

ලකලස වුවද දැන ‘ආශාවරී’ ්රශනය 

සු්බවාදී මට්ටමින නිරාකරණය වී තිලේ. ඊට 

ළමා හා කානතා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය ගීතා 

කුමාරසිංහ මහත්මියලේ මැදිහත්වීමද අගය 

කළ යුතුය. ඇය �වසා සිටිනලන දරුවනට 

නිදහලස කොව කරලගන යාමට ඉඩ 

ේබාලදන ලෙසයි. 

“ලම ලවොලේ ‘ධරණී’ ගැන කියනනම 

ඕන. ‘ධරණී’ තමයි ‘මැදිරිගිරිය ආශාවරී’ 

ගැන මුලිනම පිටුවක් පුරා ලිපියක් �ළකරො 

දුනලන. ඒ අපි ෙංකාලේ �ැළලවනන උත්සාහ 

කරපු කාලල. ඒ ලිපිලයන �සලස අලප් ගමන 

ලනාහිතපු විදියට ලවනසවුණා. ෙංකාවම 

‘ආශාවරී’ ගැන දැනගත්තා. ඒ දීපු තලලුවට 

‘ධරණී’ට ලගාඩාක් ආදලරයි. ඒ වලේම අපි 

වැටුණු ලවොලවත් අපිත් එක්ක අද ඉනනවා. 

ඒ ලවනුලවන ‘ආශාවරී’ අපි හැලමෝම 

‘ධරණී’ට ආදලරයි කියනවා.”

ඒ කතා්බහ අවසානලේ නාෙක මහතා කී 

කතාවයි. ඔවුනලේ කෘතලේදීත්වයට ල�රො 

සතුතිය �ළ කරන ගමනම ලහට දවලස 

්රසංග ලේදිකාවෙ තව තවත් ්බැ්බලළනනට 

‘මැදිරිගිරිය ආශාවරී’ ට සු්බ �තමින අපි 

කතා්බහ නිමා කලළමු. 

ගී්ො කුමොරසිංහ
ෙමො හො කොන්ො ක්ටයුතු 
රොජ්ය අමොත්ය

“ඇත්තටම ‘ආශාවරී’ 

සංගීත කණඩායම 

නවතනන කියපු එක වැරදි 

වැඩක්. දක්ෂ දරුවන ට 

තමනලේ කො හැකියාවන 

ඉදිරියට ලගනියනන අපි 

අතලදනන ඕලන. දනනවද මං රංගනයට 

එනලකාට මට අවුරුදු දාසයයි. එලහනම 

මමත් ළමලයක් ඒ කාලල. ‘මැදිරිගිරිය 

ආශාවරී’ දරුලවෝ ටික හරි දක්ෂයි. ෙසසන 

දරුලවෝ ටිකක්. මමත් ඒ අයලේ සිංදු 

අහනවා, ්බෙනවා. ඒක නිසා මං ඒ දරුවනට 

ලගාඩක් ආදලරයි. මං අද කිේවා කියො 

හිතාගනන ‘මැදිරිගිරිය ආශාවරී’ දරුලවෝ 

ටික ලම වැටුණු වැටිලෙත් එක්ක තව 

ශක්තිමත් ලවො ඉදිරිලේදී හිතාගනන ්බැරි 

තැනකට එනවා. ඒ වලේම ලම රලට් කොව 

කරන ලකායි දරුවට ්රශනයක් ආවත් මං ඒ 

ලවනුලවන මැදිහත් ලවනවා.”

ආශොවරී 
්හ�ම කරන� කියේදී 
අපි ඔේනකෝම ඇඬුවො

‘මැදිරිගිරිය ආශොවරී’ ්ධරණී්ට කී ක්ොව 

රුවන එස.නස�විරත�
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ක්ෂමන ්රනානදු මහතා ලදහිවෙ ගලකිසස 

මහනගර සභාලේ සුසාන භූමි �ාෙකවරයකු 

ලෙස දිගුකෙක් ලසවයලකාට ලම වනවිට විශ්රාම 

සුවලයන �සුලවයි. ඔහු ලමරට ගුවනවිදුලි ඉතිහාසලේ 

්රමුඛතම ගුවනවිදුලි නිලේදකලයකුව සිටි ෙලිත් එස.

වමත්රී�ාෙයනලේ ්බාෙ ලසාලහායුරාය. මීට විසි වසරකට 

�මණ ඉහත තමන ලසවය කළ ලදහිවෙ ගලකිසස සුසාන 

භූමිලේදී මුහුණ දුන අසාමාන්ය අත්දැකීමක් ඔහු විසතර 

කරනුලේ ලමලෙසිනි.

“ඒ කාපල ්නාගරික මිනී ක්නතුවල රෑ කාලවල්වල 
සිද්්ධපව්න ප්නාපයකුත නීතිවිපරෝධී ක්රියා ගැ්න පතතෙරවල 
එපහ්ම පළවුණා. ්නමුත අපේ ක්නතතෙ ෙමබන්්ධපයන් ්නම 
එපහ්ම මුකුත පළවුපේ ්නැහැ. ඒත ්මුං කල්ප්නා කළා අපේ 
ක්නතපතෙත සුළුපවන් හරි ඒ වපේ පද්වල් පවන්්න තිපය්න 
ඉඩකඩ වළක්වන්්න ඕප්න කියලා. ඒකට ්ම්ම කපේ හිටපු 
ග්මන් රෑ එපකාළහට පදාළහට එපහ්ම ්නැතතෙම එළිපව්න 
ජාප්මට ක්නතතෙට ගිහින් පෙෝදිසි කර්න එක.”

ෙක්ෂමන ්රනානදු මහතා �වසන අනදමට ඒ කියන 

දින රාත්රිලේ ඔහු සුසාන භූමියට තරමක් නුදුලර් පිහිටි 

හිතවලතකුලේ නිවසක සාදයකට සහභාගී වී තිලේ. ඔහු 

සාදය නිමවා එම නිවසින පිටව ඇත්ලත් රාත්රී එලකාළහයි 

තිහට �මණය. ආ�සු එන අතලර් තම ලසවා සථානය වූ 

සුසාන භූමිලේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක ලයදීමට ්රධාන 

ලේට්ටුලේ යතුරුද සාක්කුලේ දාලගන සිට ඇත. 

“පාටියකට ගියා කිේවහ්ම දන්්නවප්න ඉතිුං. පකාපහා්මත 
්ම්ම ක්නතතෙ ළඟට ය්නපකාට ඒපක මුරට ඉන්්න පස්වකයා 
්නැහැ. හැ්මදා්ම රෑට පේට්ටුව යට ආරුක්කු පහවප්න 
නිදාගන්්න එ්න හිඟ්න ්මනුස්ෙයා ්නම එතේන ඉන්්නවා.

 ‘මුර උන්්නැපේ පත එකක් බීලා එන්්න කියලා ගියා.’ ්ම්ම 
අහපු ප්රශප්නට උතතෙර විදිහට ඒ හිඟ්න ්මනුස්ෙයා කිේවා. 
ඒත ඉතින් ඒ කතොපේ ඇතතෙ පබාරු බලාගන්්නත ටික 
පවලාවක් ය්න හින්දා ්ම්ම ්මපේ අපත තිබුණු යතුරුවලින් 
ක්නතපත පේට්ටුව ඇරපග්න වටයක් ගිහින් ආදාහ්නාගාරය 
පැතතෙත පෙෝදිසි කරලා ආපහු එමින් හිටියා. ඒ පවලාපේ 
ක්නතපත දරෙෑයක් ඇවිපලමින් තිබුණා. මිනිය පිචචිලා 
ඒපකන් ගිනිඅඟුරු ්මතුපවන්්න ළුංපවලයි තිබුපේ. 
පකාපහා්මහරි ්ම්ම ආපය්මත ක්නතපත පේට්ටුව කිට්ටුවට 
එ්නපකාට තේමයි ්මපේ ඇස් පකාණට වපේ පපනුපේ ්මපේ 
වම පැතපතෙ මිනී වළවල් අතෙපරන් ප්මාකක් හරි පදයක් 
පහලපව්නවා. අර දරෙෑපේ එළිය, හඳඑළිය, පාපර් 
ලයිට්වල එළිය වපේ පද්වල් තෙර්මක් මුසුපවලා තිබුණු හින්දා 
කළුවරක් තිබුපේ්ම ්නැතිතෙරම. ්ම්ම ටිකක් ්නතෙරපවලා 
ඒ ගැ්න වි්මසිලි්මත පව්නපකාට තේමයි දැක්පක් පරණ 
මිනීවළකින් ්මනුස්ෙපයකුපේ අතෙක් එකපාරට්ම ඉහළට 
ඉස්පේනවා. ඒ එක්ක්ම පහලට කඩා වැපට්නවා. ්ම්ම 
ෝමාන්යපයන් පහාල්්මන් අවතොර විශවාෙ කර්න පකප්නක් 
ප්නපවයි. අනික ්ම්ම පමපක සුෝන භූමි පාලක. ඒ හින්දා 
්මට පතරුමගන්්න බැරි ඒ පද් ප්මා්නවපේ එකක්ද කියලා 
දැ්නගන්්න ්මපේ හිපත පලාකු කුතුහලයක් ඇතිවුණා. ඒ 
හින්දා ්මුං එතේනට ගිහින් බල්නපකාට ඒ මිනීවළ ඇතුපේ 
කලිෙම කමිෙ ඇඳපු ්මනුස්ෙපයක් නිදි. වපේ කේඩිය 
උඩ ඔෆිස් බෑේ එකකුත තිපය්නවා. ෝමාන්යපයන් මිනියක් 
වළ ද්මලා අවුරුදු එකහ්මාරක් විතෙර ය්නපකාට මිනී 
පපට්ටිය දිරලා කඩාවැපට්න හින්දා මිනී වළ ඒ පපට්ටිපේ 
පරි්මාවට අඩි පදකක් විතෙර පහලට බහි්නවා. පමකත 
එපහ්ම වළක්. ඒත ්මට හිතොගන්්න බැහැ පම ්මනුස්ෙයා පම 
පරණ මිනීවපේ දපා තියාපග්න ප්මාකද කරන්ප්න කියලා.” 
ෙක්ෂමන ්රනානදු මහතා කීය.

ලකලස ලහෝ ඔහු ඉන�සු ඒ වළ තුළ සිටි තැනැත්තාට කතා 

කළවිට වැටහී ගිලේ ඔහු ඒ තුළ නිනදට වැටී ඇති ්බවකි. 

�සුව ඔහුට එම මිනී වලළන 

පිබිලදන ලෙස තමන කීවද 

ඒ වනවිටත් ලවරිමතින �සුවූ 

ඔහුට ඒ සඳහා ශක්තියක් 

ලනාවූ ්බවත්, එ්බැවින ඔහුලේ 

අතින ඇද එම වලළන ඔහු 

ලගාඩගැනීමට තමනට සිදුවූ 

්බවත් ෙක්ෂමන ්රනානදු මහතා කීය.

“පකාපහා්මහරි පස්රට්ම කලින් ්ම්ම 
පම ්මනුස්ෙයාව ක්නතපත වතුර පයිේපයක් 
ළඟට එක්ක ගිහින් පහාඳට මූණකට පේපදේවා. ඒක 
පාය්න කාලයක් හින්දා ඇඳුමවල වුණත පලාකු ්මඩ 
ගතියක් තිබුපේ ්නෑ. පස්පස් ්ම්ම ඇහුවා පම රෑ ජාපම 
පකාපහා්මද පම ක්නතතෙට ඇතුළු වුපේ කියලා. එතෙපකාට 
ඒ ්මනුස්ෙයා ටිකක් කල්ප්නා කරලා කිය්නවා, ‘්ම්ම තෙව 
යාළුපවෝ කට්ටියකුත එක්ක ්මළපගදරක ඇවිත මිනිය 
පේ්නපකාට පම ආදාහ්නාගාපරට ආවා. ඊටපස්පෙ ්මට 
ප්මාකද වුපේ කියලා ්මතෙක ්නෑ. හැබැයි ්ම්ම ආපහු එළියට 
ය්නග්මන් මුත්ා කරන්්න ආවා වපේ ්මතෙකයකුත තිපය්නවා’ 
වපේ පද්වල් පම ්මනුස්ෙයා පදාඩව්නවා. ඒත ඉතිුං පම 
්මනුස්ෙයාපගන් ප්මා්නවද බිේපේ? පකාපහදිද බිේපේ? 
වපේ පද්වල් අහ්න එපක් පතරු්මක් ්නැති හින්දා ්ම්ම පම 
්මනුස්ෙයාව පේට්ටුපවන් එළියට එක්ක ආවා. පකාපහා්මහරි 
පවරි්මරගාපත අර බැහැපු මිනීවළට වැටුණු පම ්මනුස්ෙයට 
ඒපක්ම නින්ද ගිහින්, ඒ අතෙපර් ්මදුරුපවෝ ක්නපකාට 
තේමයි ෙැරින් ෙැපර් අතෙ ඉස්සිලා තිපයන්පන්. ලස්ේන්ම 
වැපේ ඒක ප්නපවයි. පම පකාළඹ වැදගත ආයතේනයක 
පහාඳ තේනතුරක් දරණ ්මහතතෙපයක්. පකාපහා්ම වුණත 
ඒ පව්නපකාට ඒ ්මනුස්ෙයාපග ෙල්ලි පසුමබියට 
හැඳුනුමපතෙට මුකුතපවලා තිබුපේ ්නෑ. පස්පස් ්ම්ම අපේ 
මුර පස්වකයාව යවලා වැඩිපුර සීනි දාපු පකෝපි එකක් 
පගන්්නලා පම ්මනුස්ෙයට පබාන්්න දීලා රෑට පකාළඹින් 

පිටතපව්න දුරග්මන් පස්වා බස් එකකින් පුළුවන් තෙැ්නකට 
යන්්න කියලා පිටත කළා.” ෙක්ෂමන ්රනානදු මහතා කීය. 

එලහත් ඔහු ඒ අත්දැකීම එලෙස �වසා අවසන වුවද ඊට 

එක්කළ �සුකතාවක්ද තිබිණ. ඒ ලමලෙසිනි.

“ඊටපස්පස් දවෙක ්ම්ම ක්නතපත කාර්යාලපේ 
රාජකාරි කරමින් ඉන්්නපකාට කන්පතෙෝරු 

බෑේ එකක් අරගතතු වැදගත පපනු්මක් 
තිපය්න ්මහතතෙපයක් ්මපේ කාර්යාලයට 

ඇතුළු වුණා. ඒ ්මහතතෙයා ‘්මාව 
්මතෙකද?’ කියලා හි්නාපවලා ඇහුවත 
්මට එපහ්මට ්මතෙකයක් ්නෑ. පස්පස් 
බල්නපකාට ඒ අර ්ම්ම මිනීවපළන් 
්නැගිට්ටපු ්මහතතෙයා. ‘ඔබතු්මා 
එදා පහාඳ පවලාවට එතේනට 
ආපේ. එපහ්ම ්නැතුව ්ම්ම තෙනිය්ම 
ඇහැරුණා ්නම ඒ තෙැතිගැන්්මට ්මපේ 

හාට් එක ්නතෙර පවන්්නත ඉඩ තිබුණා. 
්ම්ම ආපේ ඔබතු්මාට ස්තූති කරලා 

යන්්න.’ ඒ ්මනුස්ෙයා පබාපහා්ම අහිුංෙක 
විදියට කිේවා. එතෙපකාට ්මාත ‘්මට ්නම ඕකට 

අමුතු ස්තූතියක් ඕපන් ්නැහැ. හැබැයි ඔබතු්මා 
මීට පස්පස් පබා්නවා්නම තේමන් ඉන්්න තෙැ්න, පගදර ය්න 

විදිය වපේ පද්වලුත පහාඳට්ම ඔලුපේ තියාගන්්න. එපහ්ම 
්නැත්නම එදා පණපිටින් වැටුණට ඉක්්ම්නට ඇතතෙට්ම 
මිනීවළක වැපටන්්නත ඉඩ තිපය්නවා’ කියලා කිේවා.” 
ෙක්ෂමන ්රනානදු මහතා සිනාලසමින කීය.

ලම සිදුවීලම විසතර වන ආකාරයටම මධ්ම රාත්රිලේ 

ලහෝ ඊට ආසනන ලවොවක සුසාන භූමියක මිනීවළක් 

තුළින අතක් ඉහළට එසලවනු යලමකුට ල�නී යාමට ඉඩ 

තිලේ. එලහත් ඒ මලනෝ භ්ානතිමය (Hallucinations) ලහෝ 

මායාකාරී (Illusion) අත්දැකීමක් ලෙසිනි. මලනෝ භ්ානතිය 

යනු ලභෞතික ලහෝ යථාර්ථවාදී �දනමකින ලතාරව මනැලස 

වැලඩන රූ�මය, ශ්රව්යමය හා ආඝ්ාණමය අත්දැකීමය. 

කිසියම ලභෞතික �දාර්ථයක් ලවනත් අයුරකින මනැස තුළ 

අර්ථගැනවීම මායාකාරී අත්දැකීම ලෙස සැෙලක්. ඇතැමුන 

ලහාලමන යනුලවන විග්රහ කරනලන එවැනි ලදය. එලහත් 

ඉහත සඳහන සිදධිය මලනෝ භ්ානතිමය ලහෝ මායාකාරී 

අත්දැකීමක් ලනාලේ. 

්මාධ්පේදී

තිලේ නස�ොසිංහ

පරණ 
මිනීවෙකින 

මනුසසනයකුනේ 
අ්ේ එකපොර්ටම ඉහේට 

ඉසනස�වො. ඒ එේකම 
පහල්ට ක්ඩො වැන්ට�වො. මම 

සොමොන්යනයන නහොේමන අව්ොර 
විේවොස කර� නකන�ේ 

න�නවයි. අනික මම නමනක 
සුසො� භූමි පොලක

මිනීවනෙන �ැගි්ටපු මහත්යො 
පසනස ෙවසක ඇවිත 
ම්ට සතූති කරලො ගියො
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පඩෝරා හැදුපන් පකාටු කරපු පකාටෙක. එයා ටික ටික 
පලාකු පව්නපකාට අපි එයාව එළියට එක්ක යන්්න ගතතෙපන්. 
හැබැයි ්ම්ම ්නැති දවෙට හර්් තෙනිය්ම ප්මයා එක්කන් 
යන්ප්න ්නෑ. ්මුං එපහ්ම දවෙක් ප්නාගිහින් ඊළඟ දවපෙ යද්දී 
කඩේපුලික්මට ්මාව හපන්්න ගන්්නවා එළියට එක්කන් යන්්න 
කියලා.”

ලඩෝරා වැඩිපුර ලම කඩප්පුලි ගති ල�නනනලන �ශු වවද් 

ප්රියසාදටය. හර්ෂ ද ඒවාට අහුවුණත් ලඩෝරාලේ ලොකු ්බැඳීමක් 

ඇත්ලත් �ශු වවද්වරයා සමඟය. ලඩෝරා ටිකක් ලොකු ලවදදී 

වවද් ප්රියසාදලේ ඇඳුම කැඩුමවෙට �වා අයිතිවාසිකම 

කියනනට ගත්ලත්ය. ලම නිසා වවද්වරයා එහි යන විට 

ඔරලෙෝසු, ස�ත්තු, ලසලරප්පු ගෙවා �ලසක ත්බයි.

“ඒ විතෙරක් ප්නපවයි ්මුං පඩෝරා බලන්්න යන්්න පව්න්ම 
ඇඳුම තියාපග්න ඉන්පන්. ඒවා පඩෝරා විසින්්ම ඉරපු ඒවා. 
ඊටපස්පෙ ්මට හදිස්සිපේ හරි ඒ ඇඳුම අ්මතෙක වුපණාත 
පඩෝරා ඒක ්මපේ කියලා දන්්න හින්දා තිපය්න කඩේපුලික්මට 
ඇඳු්ම අරන් ය්නවා. ආපය ගන්්නවා පබාරු. එයාට ්මපේ 
හප්මන් පිට කිසි්ම පදයක් පේන්්න බෑ. ්මපේ පකාේපඩ වුණත 
අදි්නවා. ඒ හින්දා පකාේපඩ පකාටට්ම කප්නවා. රැවුලටත 
එච්චර කැ්මැතතෙක් ්නෑ. එයාපග කඩේපුලි වැඩ එතෙැනින් 
ඉවරපවන්ප්න ්නෑ. අපි එයාට පව්න ෙපතෙක් යාළු කරන්්න ගියාට 
එයා එපහ්ම යාළුපවන්ප්න ්නෑ. ඒ වපේ්මයි පව්න පකප්නක් 
එක්ක එයා කිසි්ම පදයක් පබදා හදාගන්්න කැ්මති ්නෑ. එයාට 
ඕ්න අපි විතෙරයි. පඩෝරා තෙනිය්ම අපිව අයිති කරගන්්න විදියක් 
තිපය්නවා. ඔය වපේ හැ්මපද්ක්ම කඩාකේපල්කාරී හැසිරීම 
තිපයන්පන්. ඔපහා්ම වැඩ කරද්දී පපාඩි කාපල වපේ්ම තෝමත 
කඩේපුලියා කියලා කියපව්නවා...”

ලම සියලු වද ්බනධන ලඩෝරා ්බොගනනා අය විසින ඉවසා 

දරාලගන සිටිනලනෝය. ඒ ලඩෝරාලේ ඉවසීමක් නැති වැඩවෙට 

්බොගනනා අයට උත්තර දිය හැකිවනලන ඉවසීලමනම නිසාය. 

ලම දිනවෙ ලඩෝරා තවත් අලුත් �ාඩමක් ඉලගනගනිමින 

සිටිනනීය. ඒ ඇයව සමාජගත කිරීලම ලමලහයුමයි.

“එයාව කණඩායමක පුහුණු ලනාකලළාත් එයාට ගැටලු 

එනවා. එලහම නැත්නම එයාට ඉනන ලවනම සථානයක් ලවන 

කරනන ලවනවා. අපිට හැමතිසලසම එයා එක්ක ඉනන ලවනවා. 

ඒක ්රාලයෝගික නෑ. සමහර ලවොවෙට අපි සතියක් ලදකක් 

ලසවා සථානලේ නෑ. එතලකාට එයා තනිලවනවා. ඒ හිනදා 

අපි ්බෙනලන ලමයාලග ලම කඩප්පුලි ගති නැති කරො එයාව 

ලවනස කරනන. හැ්බැයි තව �ැත්තකින වැදගත් ලවනවා, 

සමහර ලවොවට එයාලග වරිලග අලනක් අයත් එක්ක සම්බනධ 

කරදදි. ලමාකද ඒ අය එක්ක ගණුලදනු කිරීලමදී ශක්තිවනතයා 

තමයි ්රමුඛ ලවනලන. ලඩෝරා ශක්තිවනතලයක් ලවනවා 

කියනලන එයාට අලනක් අය අතලර් ජීවිත අවදානම අඩුයි කියන 

එකයි. එවිට එයාො ඉක්මනිනම ලඩෝරා එක්ක යාළුලවනන 

ල�ළලඹනවා.”

ලඩෝරා ල�ාඩි කාලල සිටිලේ නරඹනනනට ල�ලනන 

තැනකය. ඒත් දැන සිටිනලන එතැන ලනාලේ. ඒ නරඹනනනලේ 

ආරක්ෂාව ලවනුලවන ගත් පියවරකි. ඒත් ලඩෝරා තවමත් කැමති 

එතැනටයි. පිරිස �ැමිණ ඇයව නරඹනවාටයි.

“ඒ නිො ්මුං ඉන්්න පවලාවට එයාව එපතෙන්ට එක්ක එ්නවා. 
එපහ්ම හරි ප්නාපග්නාපවාත එයා හිතෙ රිද්දවගනියි කියලා 
හිපතේන නිො ෙහ එයාපේ නිදහස් ජීවිපත ලබලා පදන්්න. 
පඩෝරා හරි ආෙයි පපාඩි ළ්මයි එයාව බලන්්න පදපැතතෙට 
දුව්නවට. එතෙපකාට එයත ඒ විදියට්ම දුව්නවා. එයාට 
ඔක්පතෙෝබර් 29 පවද්දී අවුරුද්දයි ්මාෙ තු්නයි. තෝම ළ්මා 
ගති තිපයන්පන්. අවුරුදු පදක හ්මාපරන් තුප්නන් වපේ තේමා 
එයාලා ලිුංගික ජ්න්නයට ලක්වන්පන්. ඒ නිො ඒ  කාපලට 
තේමා එයාලාට වැඩිහිටි ්මා්නසිකතවය ඇතිවන්පන්. ්නමුත අපි 
පඩෝරා තුළින් දකි්නවා එයා වයසින් වැඩි පවද්දිත චූටි කාපල් 
තිේබ හැසිරී්ම්මයි තිපයන්ප්න කියලා. එයා හිතෙන්පන් එයාපග 
ආරක්්කපයා අපි කියලා. එයාපේ ඒ බැඳී්ම ෙුංපේදීක්ම 
අඩුපව්නවට වඩා එන්්න එන්්න්ම වැඩිපව්නවා. අපි එයාපග බාල 
පරමපරාපේ ෙපහෝදර ෙපහෝදරිපයා තුන්පද්නා එක්ක ප්මයාව 
මුහු කරන්්න කටයුතු කරමින් හිටිපේ. පඩෝරා හදිස්සිපේ අෙනීප 
වුණ නිො ඒක ්නතෙර වුණත දැන් ආපය්ම ඒ කාර්යය සිද්ද 
පව්නවා.”

ෙංකාලේ ඇත්ලත් එක් ස�ාරි උද්ානයකි. සිංහයන 

නිදැලලල ඉනලන ස�ාරි උද්ානවෙ �මණි. ඒ නිසා එක් එක් 

සිංහයනලේ දරුවන එකට මුහුලකාට එකම කණඩායමක් 

නිර්මාණය කිරීම කළ හැක්ලක් ලමහිදී විතරය. ලඩෝරා 

ලවනුලවන ලම කරනනට හදනලනද එවන වෑයමකි. �ශු වවද් 

ප්රියසාද එදිරිවර්ණ කියනලන එය සාර්ථක වූලවාත් ලඩෝරාටත් 

සත්ලවෝද්ානයක් ඇතුලේ ලහාඳින වසර විසසක් �මණ 

ජීවත්වීලම හැකියාව �වතින ්බව     යි. 

බියංකො �ො�ොයේකොර
දීපො වසනති එදිරිසිංහ

රි

දියගම ස�ාරි උද්ානය කියදදී, දැන නම කාටත් ඉස 

ඉසසරලවොම මතක් ලවනලන ලඩෝරා ය. ඒ තරමට 

ලඩෝරා ලම ලකටි කාෙයට ලදස විලදස කාලේත් ආදරය 

දිනාගත් පුංචි සිංහ ලකලෙකි.

ොරාලේත් චණඩිලේත් දරුලවකු ලෙස මීට අවුරුදදකුත් 

මාස තුනකට එහා දවසක ස�ාරිලේදී ලඩෝරා උ�නලන 

ජීවත්ලේදැයි කියනනටත් ්බැරි අඩමාන තත්ත්වයකිනි. 

එලහත් රිදියගම ස�ාරි උද්ානලේ �ශු වවද් ප්රියසාද 

එදිරිවර්ණ, අරුණසිරි, හර්ෂ, පී.ලක්.වසනත, ජයසිංහ 

ඇතුළු පිරිස දුන හුසලමන ඈ ජීවිතය ෙදදීය. වනයට උරුම 

සිංහ �ැටවියක් වුවත් පුංචි කාලල �ටනම ලඩෝරා ප්රිය කලේ 

මිනිස ඇසුරය. ඊට ලේතුව වුලණ ඉ�දුණ දා �ටන මිනිස 

දෑලත් උණුසුම ේබමින හැලදනනට වීමය.

“පඩෝරා කියන්පන් අප්රිකානු සිුංහ පේනුවක්. එයාපේ 
හැසිරී්ම, ක්රියාශීලීතවය ෝමාන්ය ෙපතෙක්ට වඩා වැඩියි. 
ඒ අය දඩය්මට හුරුවූ ෙතුන්. එයාලපේ රොයනිකයන් 
ක්රියාකරන්පන් ඊට අදාළ පව්න විදියට. ඒත පඩෝරපේ 
විපශ්තවය එයා ්මවපගන්, ෙපහෝදර ෙපහෝදරියන්පගන් 
ඈතව තෙනිව ජීවතවී්මයි. එතෙපකාට එයාපග සිරුපර් 
ක්රියාකාරීතවයන් වදනිකව සිද්්ධපවන්්න ඕ්න. චූටි කාපල් 
ඉඳල්ම එයා තෙනිය්ම හැදුණ නිො අපිට තේමයි ඒ ගණුපදනුව 
කරන්්න වුපේ. එතෙපකාට අපි වැඩිපුර එයාපගන් දැක්පක්ම 
කඩේපුලි වැඩ. අන්්න ඒ හින්දා ‘පඩෝරා’ කිය්න එයාපග ්න්මට 
අ්මතෙරව චූටි කාපල ඉඳල්ම ‘කඩේපුලියා’ කියලත කිේවා.”

ලඩෝරා ඇලේ තාත්තා කියා සිතා සිටින �ශු වවද් 

ප්රියසාද එදිරිවර්ණ කියනලන ඒ කඩප්පුලිකම නිසා ඔවුනලේ 

කණඩායමට ඉවසීම ල්බාලහෝ ලස දියුණු කරගනනට සිදුවූ 

්බවයි.

“එයාට ල�ාඩි කාලල ලරදි කෑලෙක් එළො නිදාගනන 

හදො දුනනම ඒක උසසලගන ගිහින ඉරො දානවා. අපි 

නැවත නැවත ලරදි කෑලෙක් දැමමත් දහ �ාරකට හරි, එයා 

කරනලනම ඒ කඩප්පුලි වැලේමයි. ලසලෙම ්බඩු දුනනම ඒක 

තියාගනලන ටික දවසයි. හ�ො, කඩො විනාශ කරනවා. 

ල�ාඩි කාලෙ කිරි එක ල්බානන ලදනන යනලකාට කරනලනත් 

කඩප්පුලි වැඩ. ්බඩගිනිත් තිලයනවා. ඒත් හරියට කිරි 

ල්බෝතලල කලට් තියනන ලදනලන නෑ. අපිව ලහම්බත් කරො 

තමයි කිරි ටික ල්බානලන. මස කාො ලහාඳට ්බඩ පුරවන 

ඉනන ලවොවක අපි මස කෑලෙක් අලත් තියන හිටිලයාත් 

ඒක ලදනකම කෑගහනවා. දුනනට කාගනනත් ්බෑ. එතලකාට 

ඉතින කඩප්පුලියා කියො කියලවනවා. ඒ කාලල අපි රෑට 

නිදාගත්ලත් එයා එක්කමයි. එතලකාට එක විනාඩියක් ඇහැ 

පියාගනන ලදනලන නෑ. කකුලෙන අදිනවා. ඇඳුලමන 

අදිනවා. කකුෙ හ�නවා, ඇලේ නගිනවා. මහනසිලවො 

ඉනන අපිට ලරසට් එකක් ගනන ලදනලනම නෑ. ඉතින එළිය 

වැටුණම ඒ ලවලහසිනම අපි ආලේ වැඩ කරනන ඕන. එයා 

එළිය වැලටදදි ලහාඳට නිදාගනනවා.

න්ඩෝරොනේ 
ක්ඩේපුලිකම 

නකොච්චරෙ 
කිය�වො�ම 

මනේ 
ඇඳුමුත 

අරන 
හංග�වො

න්ඩෝරො කිසිම සන්ේ එේක 
යොළුනවන� කැමති �ෑ. 

හැ්බැයි අපි්ට අයිතිවොසිකම 
කියන� එ�වො
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රා

ලචල �ලරෝක් ඇමරිකානු නිළියක්. 

හරි හැඩ සිරුරක් තිබුණු ෙසසන 

යුවතියක්. කාෙයක් යනලකාට 

තමනලේ සිරුර ල්බාලහාම මහතයි කියො 

රාලචලට හිලතනන ගත්තා. ඉතින ඇය පුළුවන 

තරම කෑම කන එක අඩු කළා. ඒ කරෙත් හිතට 

හරි නෑ. ඒ නිසා සතියට දවස ලදකක් විතරක් 

කෑම කනන රාලචල තීරණය කළා.

ඔලහාම මාසයක් ලදයක් යදදි  රාලචල 

ඉඳිකටුවක් ගාණට ලකට්ටු වුණා. ඇලේ කටු 

ටික මසවලින වැහුණු මළගිය ්රාණිලයක් 

ගාණටම කෘශ වුණා. රාලචලට හැදිො තිබුලණ 

ඇනලරක්සියා (Anorexia Nervosa) කියො 

මානසික ලෙඩක්.

බුලිමීයා (Bulimia Nervosa) කියො තව 

මලනෝ ලෙඩක් තිලයනවා. ඔය ලෙලේ හැදිචච 

අයත් මහත් ලවයි කියො නිතරම ඉනලන 

්බලයන. කෑම කාපු හැටිලේ උගුරට ඇඟිලෙ 

ගහො වමලන කරන එක තමයි ලම අයලේ 

වැලේ. එංගෙනලත් ඩයනා කුමරියටත් ඔය 

කියන ලෙලේ තිබුණලු.

ලකාචචර ෙසසන හැඩ ඇඟක් තිේ්බත් 

මහත වැඩියි  කියො ලකට්ටු ලවනන දඟෙන 

යුවතිලයෝ ලමලහත් ඉනනවා.

“ප්මාකද අපන් ඔය ඇපේ 
හැටි? කන්්න ්නැද්ද ්නැතතෙම පවුල් 
ප්රශ්නද?”

“ඇයි ඔයා ඇදිලා ගිහිල්ලා 
කුඩු ගහ්නවද?”

අනුන ගැන ලහායනවා 

ඇලරනන ලවන වැඩ නැති උදවිය 

ටිකක් ලකට්ටු ලකලනක් දැක්ක 

හැටිලේ අහන ්රශන ටික. මහත 

අයට ‘්බතෙයා, අලියා, තඩියා’ 

කියනවා වලේ ටිකක් ලකට්ටු 

අයටත් ‘කටුසසි, 

ඇටලකෝට්ටා, ඇටකිචචා, �රඬැො, කැහුට්ටා’ වලේ  දිග 

නම ලසට් එකක්ම සමාජ සමමත කරො තිලයනවා.

ඔය වලේ නමක් �ට ්බැඳුණාට �සලස හිත් රිදදගනන 

අය ඊට�සලස ඉතින කරනලන ලකාලේ හරි ඉනන ලගාඩ 

ලවදමහත්තෑන ලකලනක්ලගන මහත් ලවනන ල්බලහත් 

ගනන එක. �සලස ල්ායිෙර් කුකුලලු වලේ දවසට ලදකට 

ඉදිමිො �සසට නැති ලෙඩ හදාගනනවා.

ල්බලහත් බීො ඉක්මනින මහත්ලවන එක නීලරෝගී 

මහතක් ලනලමයි. ඒ නිසා නීලරෝගීකම රැකලගන ශරීරලේ 

්බර වැඩි කරගනලන නැත්තම මහත් ලවනලන ලකාලහාමද 

කියන එකයි අද ලිපිලයන වැඩිපුර කතා කරනලන.

ඇලේ ටිකක් වැඩිපුර මාංශ කල්යාණය තිබුණු �ලියට 

නැත්තම ලකට්ටුවුණු �ලියට ශරීරලේ ්බර අඩුද වැඩිද 

කියො ලකලනක්ට තීරණය කරනන ්බැහැ.

ටිකක් ලකට්ටු ලකලනක් ගැන හිතනනලකෝ. ශරීරය 

කෘශ වුණත් උසට සරිෙන ්බරක් තිලයනවා නම එයාට 

ආලයත් ්බර ගැන වද ලවනන ලදයක් නැහැ. අනිත් �ැත්තත් 

එලහමයි. ටිකක් මහත වුණාට උසට ්බරක් තිලයනවා නම 

එචචරයි. මහත වුණත් ලකට්ටු වුණත් උසට සරිෙන ්බරක් 

තිලයනවා නම අනිත් ඈලයෝ කියන ඒවා අහො ්බර ලවනස කරගනන යනන 

එ�ා.

උසට හරියට ්බරක් තිලයනවාද කියො ලහායාගනලන ලකාලහාමද? 

ශරීරලේ ්බර උසට සාලප්ක්ෂව ලසෞඛ්ය සම�නනද කියො දැනගනන 

ශරීර සකනධ දර්ශකය (Body Mass Index) කියො මිනුම සූත්රයක් 

තිලයනවා. ඔය සූත්රලයන ඒක ලලසිලයනම දැනගනන පුළුවන. ලමකට 

මුලිනම උස මීටරවලින මැනගනන ඕලන. එතලකාට ්බර කිලෙෝග්රෑමවලින.

ඊට�සලස මැනගත්තු මිනුම ඔය සූත්රයට ආලදශ කරනන. උදාහරණයක් 

විදියට ලකලනක්ලේ උස 1.75mයි, ්බර 75kg නම උත්තලර් එනන ඕලන 

24.5යි. උසයි ්බරයි දුනනහම BMI එක ගණනය කරො ලදන ලවේසයිට් 

ඕනතරම දැන අනතර්ජාෙලයත් තිලයනවා.

BMI එක 18.5- 22 අතලර් තිලයනවා නම එයා උසට සරිෙන ්බරක් 

තිලයන ලකලනක්. ඉතින ඉසසරහටත් ඒ ගාණ �වත්වගනන යි ්බෙනන 

ඕලන. අගය 23-24.9 අතර ලකලනක්ලගත් අගය සාමාන්යයි. හැ්බැයි ලම 

අගය වැඩිලවනන අවදානමක් තිලයන නිසා ලම කාණඩලේ ඉනන අයටත් 

්බර අඩු කරගනන ලවනවා. එතලකාට 

BMI අගය 25ට වැඩි නම ඒලක් අදහස 

උසට වඩා ්බර වැඩියි කියන එකයි. 

ඔනන එතලකාට නම ්බර අඩුකරගනනම 

ලවනවා රලජෝ!

18.5ට වඩා අගය අඩු නම ඒ 

ලකනාලේ උසට හරියන ්බරක් නැහැ. 

එලහම ලකලනක් නම ්බර ටිකක් 

වැඩි කරගනන ලවනවා. ලමාකද 

උසට හරියන ්බරක් නැත්තම ඒ 

කියනලන ඕනවට වඩා ලකට්ටු නම 

්රතිශක්තිකරණ �දධතිය දුර්වෙ 

ලවනන පුළුවන.

ඒ වලේම එදිලනදා වැඩ කරගනන 

අවශ්ය ශක්තිය මදි ලවනන, නිතරම 

ලතලහට්ටු ලවනන එලහමත් ඉඩ 

තිලයනවා. අනික ඕනාවට වඩා කෘශ වීම 

අසථි දුර්වෙ ලවනනත්, මතක ශක්තිය 

දුර්වෙ ලවනනත් ්බෙ�ානවා.

ලකලනක් ඕනවට වඩා ලකට්ටු 

ලවනන ්බෙ�ාන ලේතු කී�යක්ම 

තිලයනවා. එකක් තමයි ශරීරලේ තිලයන 

ලෙඩ. තයිලරාක්සීන ලහෝර්ලමෝනය 

වැඩිවීම, දියවැඩියාව, දීර්ඝකාෙයක් 

සුව ලනාලවන ආසාදන නිසා වලේම 

සමහර පිළිකාවෙ මූලික ෙක්ෂණයක් විදියටත් ලකලනක් අනවශ්ය විදියට 

ලකට්ටු ලවනන පුළුවන. ඉතින හිටිහැටිලේ එක�ාර ලකට්ටු ලවනවා නම 

නිසි ල�ෝෂණය ගනිදදිත් ලක්ට්ටු ලවනවා නම ලහාඳම ලද වවද්වරලයක් 

මුණගැලහන එක.

ඊළඟ කාරණාව තමයි ල�ෝෂණය මදකම. “ලකාචචර කෑවත් මහත් 

ලවනලන නෑ” කියො සමහරු කියනවලන. ලකාචචර කෑවා කිේවත් 

ලම උදවිය  කැෙරි, ල්රෝටීන වැඩි ආහාර අරලගන නැති එකයි මහත් 

ලනාලවනන ලේතුව.

සාමාන්ය නීලරෝගී පිරිමිලයක්ට දවසකට කැෙරි 2000-2500ක් ඕලන. 

ගෑනු ලකනක්ට 1500-2000ත් අතර. ලම කාරණාව ගැන දැනුවත් නැති 

නිසා ලගාඩක් අය ලම ්රමාණවලින කැෙරි ේබාගනලන නැහැ. ඒ වලේම 

අඩු කැෙරි ්රමාණයක් අරලගන ලනාසෑලහන මහනසි ලවො 

වැඩි කැෙරි ්රමාණයක් දහනය කරනවා. ලකාලහාමත් මහත් 

ලවනලන නැහැ.

්බර වැඩි කරගනන ඇතැමමු කිඹුො මැටි ගිලිනවා 

වලේ ගැඹුරු ලතලල ්බැදපු කෑම, ්බනිස, පිටි, �ැණි කෑම 

ගිලිනවා. ඇත්ත, එතලකාට ලලසිලයනම මහත් ලවනන 

පුළුවන තමයි. හැ්බැයි ඉතින �සලස කාලෙක දියවැඩියාව, 

අධිරුධිර පීඩනය, හෘදයා්බාධ වලේ ලරෝග අවධානමක් 

ගනන ්බොලගනම මහත් ලවනන ඕලන. ශක්තිය වලේම 

ල�ෝෂණයත් වැඩි කෑම බීම ගනනවා නම හිලත් කහටක් 

්බයක් තියාගනලන නැතිව ලලසිලයන මහත් ලවනන පුළුවන. 

ඒකට ලහාඳම කෑම බීම ගැන දැන ්බෙමු.

චීස, ලයෝගට්, සමපූර්ණ ලයාදය සහිත කිරි ඇතුළු කිරි 

ආහාර ඉක්මනින මහත් ලවනන උදේ කරනවා. ලකාස, ලදල, 

වට්ටක්කා වලේ පිෂ්ඨය වැඩි ලද, රටඉඳි, මුදදරප්�ෙම ඇතුළු 

වියළි �ෙතුරු වර්ග, ඉනනෙ, අර්තා�ල, ්බතෙ, රටකජු, කජු, 

ආනමාළු, ලකෝලිකුට්ටු ලකලසල, අලිගැටලප්ර, ල�ාලකිරි, 

ගිලතල ලම ආහාර නිතරම කෑමට ගනන.

ඉක්මනිනම මහත් ලවනන ඕන ලකලනක් නම අලිගැටලප්ර 

ලගඩි ්බාගයකට, ආනමාළු ලකලසල ලගඩියක්, රටඉඳි, කජු, මී 

�ැණි සහ නැවුම කිරි එකතු කරො ේලෙනේ කරො හැමදාම 

උලදට ල්බානන. නැවුම කිරිවෙට ්බාර්ලි හරි ඕට්ස හරි එකතු කරො 

ල්බානන. සැෙේ වර්ග හදදදි විපින ක්රීම ටිකක් එකතු කරනන.

අනිවාර්යලයනම දවසට ලේල තුනක් කනන. කෑම කනන කලිනවත් 

කෑම කන ගමනවත් වතුර ල්බානන එ�ා. එතලකාට කනන පුළුවන ්රමාණය 

අඩු ලවනවා. මහත් ලවනන ආස වුණත් ලකට්ටු අය ටිකක් කනන ලහාරයි 

කියනවලන. එලහම ලකලනක් නම කෑම ටික ටික ලේල කී�යක්ම ගනන.

්බර වැඩි කරගනන හදන ලකලනක් ව්යායාම කරනන ඕලන නැදද? 

ඔනන ඊගාව ්රශලන. අපිට ව්යායාම අවශ්ය ලවනලන ්බර වැඩි කරගනන 

නැත්තම අඩු කරගනන විතරක්ම ලනලමයි. නීලරෝගීකම රැකගනන 

නම ඕනම ලකලනක්ට ව්යායාම අත්යවශ්යයි. ලකට්ටු ලකලනක්ලේ අසථි 

ශක්තිමත් කරගනන නම ව්යායාම කරනනම ඕලන. ඒ නිසා ලහාඳට කන 

ල්බාන ගමන ඒ ගැනත් හිතනන.

“ඇඟ මහත් ලවනන ලමාටද ල්බලහත් ල්බානලන... හිනාලවනන 

හිනාලවනන එතලකාට තරලවනලන...” මිලටන ල�ලර්රා මහත්තයලේ 

සිංදුවක් මතක් වුණා. ඇත්ත. හිලත් සතුටක් නැත්තම මානසික ආතතිය 

වැඩි නම ඔය ලමානවා කළත් මහත් ලවනලන නෑ. ඒ නිසා නිතරම සතුටින 

ඉනන ්බෙනන. එතලකාට මහත් ලවනන ලලසියි.

රාචෙල් ෆචරෝක්

න්බනහත බීලො 
මහත නව� 

අයත හරිය්ට 
න්ොයිලර් 
කුකුේලු 
වනේ

උගුර්ට ඇඟිේල 
දාලො කොපුවො 
වමන� කර� 

නලනඩ් ්ඩය�ෝටත 
තිබුණලු

නසේවනදි නහට්ටිආරච්චි
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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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ලම

ම විනේෂොංග ලිපිනේදී න්බොනහෝවි්ට ක්ො කර� ලේනේ වේනියොනේ පිහිටි පු�රුත්ථොප� මධ්ස්ථො�යන පිළි්බඳ ක්ොය. 
�මුත යොප�ය න්ලිේපනේ ප්රනේශනේ විනේෂ පු�රුත්ථොප� මධ්ස්ථො�යේ පිහි්ටො තිබිණි. එහි පෙමු මධ්ස්ථො� භොර 
නිල්ධොරී කර්�ේ සුරවීර මහ්ො ඒ පිළි්බඳ ‘්ධරණී’ ්ට කිය� ක්ොවයි නම...

ඉේලපු මුෙල 
නගවන� වතකමේ 

න�ොතිබුණු නිසො 
අපි නෙන�ම LTTE 

එක්ට ්බැඳුණො 

ආයු්ධ අතින අරනග� 
ස්ටන කරපු ්රුණනයෝ 
්බ්ට�ලොව අ්්ට අරනග� 
වොෙ�ය කරේදි නම 
අතවලිනෙ නවඩි තිේන්බ 
කියලො හින්�වො

නකොනහොමහරි 
පු�රුත්ථොප� කොලය 
ඉවර වුණොම නම 
කොන්ොව රජනේ පොසලක 
ගුරු පතවීමේ අරනග� 
ගියො

කර්�ේ බී.පී.පී.සුරවීර මහතා �ාසල 

අධ්ා�නය අවසනවීමත් සමඟ වයස 

අවුරුදු 18දී ගුරු ලසවයට එක්වන අතර, 

අනතුරුව කැෙණිය විශවවිද්ාෙයට 

ඇතුළු වී උ�ාධියද, �සුව එම 

විශවවිද්ාෙලයනම �ශචාත් උ�ාධියද, 

ඇමරිකාලේ ලකාමනලවලත් සරසවිලයන 

ආචාර්ය උ�ාධියද ේබාලගන ඇත. 

1986දී ජාතික ශිෂ්යභට ්බළකායට එක්ව 

දියතොව යුද හමුදා සලේච්ා පුහුණු 

�ාසලල නිෙධාරී �ා්ඨමාොව හදාරා 

යුද හමුදා සක්රීය ලසවයට එක්ව තිලේ. 

පුනරීන, යා�නය ආදී ්රලදශ කිහි�යක 

ක්රියානවිත රාජකාරිලේ ලයදීලමන 

අනතුරුව පුනරුත්ථා�න රාජකාරියට 

එක්ව තිලේ. ලම වනවිට ජාතික ශිෂ්යභට 

්බළකායට අනුයුක්තව රාජකාරි කරනු 

ේබයි.

පතවී්මක් අරපග්න ගියා. එයාපේ ්මහතතෙයා 
පපෞද්ගලික ෙුංගීතෙ ආයතේනයක් කර්නවා 
කියලා පතොරතුරු ලැබුණා.

ඒ වපේ්ම පු්නරුත්ාප්න ්මධ්ස්්ා්නපේ 
දරු පවුලක්්ම පු්නරුත්ාප්නයට පයාමු 
කරලා හිටියා. ඇතතෙට්ම එපහ්ම පවලා 
තිබුපේ අම්මයි, තොතතෙයි එල්.ටී.ටී.ඊ. ඉඳපු 
නිො එයාලා එද්දි දරුපවාත එක්ක්ම තේමයි 
ඇවිත තිබුපේ. දරුපවෝ තුන්පදප්නක් 
හිටියා. තුන්පද්නා්ම ගැහැනු දරුපවෝ. 
වැඩි්මල් දරුවා ශිෂ්යතව පුංතිවල. පදවැනි 
දරුවා 3 වැනි පරේණිපේ. බාල්ම දරුවා අතෙ 
දරුපවක්.”

 අධ්ා�නය ේබන දරුලවකුලේ 5 

ලරේණිය යනු ලදමේපියන රෑ දවල 

නැතිව දරුවනට ඉගැනවීමට ලවලහස 

දරන කාෙයයි. ඒ නිසා දරුවනලේ 

අධ්ා�න කටයුතු පිළි්බඳ පුනරුත්ථා�න 

නිෙධාරීනට කටයුතු කිරීමට සිදුව 

තිබිණි.

“්මධ්ස්්ා්නපේ ඉඳලා පම ළ්මයින්ට 
පාෙල්වලට යන්්න සුදුසු වාතොවරණයක් 
තිබුපේ ්නැහැ. පම ළ්මයි අනිත ළ්මයි එක්ක 
ඉද්දි ්මා්නසික පීඩාවට පතපවන්්න පුළුවන්. 
අනිත අතෙට ආරක්්ාව අපි භාරපේ තිබුණු 
නිො එළියට යව්න එකත ප්රශ්නයක් වුණා. 
ඒ නිො අධ්ාප්න කාර්යාලයට ගිහින් කතො 
කළා්ම එයාලා ්මාව ළඟ පාෙල් පදකකට 
පයාමු කළා. ඒ පාෙල්වල ඉඳපු ගුරුවරු 
කිසි්ම අ්මතෙර වැටුපක් මුදලක් ්නැතිව 
උගන්වන්්න ඉදිරිපත වුණා. එයාලා පාෙල් 
1.30ට ඉවර වුණා්ම හවෙට ්මධ්ස්්ා්නයට 
ඇවිත පම දරුවන්ට ඉගැන්නුවා. පම දරුවා 
ශිෂ්යතව විභාගයටත පපනී හිටියා. පස්පස් 
ආරුංචි වුණා ඒ ළ්මයා ශිෂ්යතවය ේමත 
වුණා කියලා.

පම වපේ අතදැකීම පගාඩක් තිපය්නවා. 
්මපේ රාජ්ය පස්වා කාලය අවුරදු 40කට 
වැඩියි. විශ්රා්ම යන්්න කිට්ටුව ඉන්පන්. ගුරු 
වකෘතතිපේ, යුද හමුදා පස්වපේ වපේ්ම 
පු්නරුත්ාප්න රාජකාරිපේ පම කාලපේ 
රාජකාරි කළා. පු්නරුත්ාප්න රාජකාරිපේදී 
්ම්ම දැක්කා දක්්තො තිපය්න තෙරුණ 
තෙරුණියන් සිය ගාණ්නක්. එයින් හැකි 
උපරි්ම ප්ර්මාණයකට ජීවිතෙය හදලා පදන්්න 
අපි කටයුතු කළා.” සුරවීර මහතා අවසාන 

‘යුද්්ධය කාලපේ මුල්්ම පු්නරුත්ාප්න 
්මධ්ස්්ා්නය පපාපලාන්්නරුව පස්්නපුර 
ප්රපද්ශපේ 25 පදප්නක්පගන් තේමයි 
පටන්ගතපත. එතේන හිටිපේ පිරිමි ළ්මයි. 
ප්මතේන ඉඳපු පාෙල් වයපස් උෙස් පපළ 
ගණිතෙ අුංශපයන් ඉපග්නගතතෙ ළ්මපයක් 
විශවවිද්ාල උපාධිය අරපග්න අද පවද්දි 
ලුංකාපේ ප්රසිද්්ධ්ම වාණිජ බැුංකුවක 
කළ්ම්නාකාරවරපයක් විදියට රාජකාරි 
කර්නවා. පකාපහා්මහරි පු්නරුත්ාප්නය 
ව්න පිරිෙ වැඩි වුණා්ම වේනියාව, පකාළඹ, 
අපේපුස්ෙ වපේ ප්රපද්ශවල ්මධ්ස්්ා්න 
දැම්මා. ඒ අතෙර යාප්නය පතෙලිේපපල් 
ප්රපද්ශපේ පු්නරුත්ාප්න ්මධ්ස්්ා්නපේ 
ස්්ා්නභාර නිල්ධාරී තේනතුර භාරගන්්න 
කියලා ්මට නිපයෝගයක් ලැබුණා.‘

 ලකාටි සංවිධානයට �වුල පිටින එක්වී 

කටයුතු කරන ෙද පිරිස පිළි්බඳව 

මීට ල�රද සඳහන කර ඇත. ලමම 

මධ්සථානලේ විලශෂත්වය වූලේ 

එහි සිටි ්බහුතරය එකම �වුලවෙ 

සාමාජිකයන වීමයි. ඇතැමුන එහි 

�ැමිණ සිටිලේ සිය දරුවනද සමඟිනි.

‘පතෙලිේපපල් ්මධ්ස්්ා්නපේ වැඩිපුර්ම 
හිටිපේ යාප්නය ප්රපද්ශය අවට අය. 
තෙනිකඩ අය කීපපදප්නක් හිටියා. ්නමුත වැඩි 
පිරිෙක් හිටිපේ එක්ම පවුල්වල අය. එක්ම 
පවුපල් අය වුණා කියලා එකට ජීවතපවන්්න 
අවස්්ාවක් පදන්්න ක්ර්මපේදයක් තිබුපේ 
්නැහැ. ඒ නිො තෙල්වැටකින් පවන් කරලා 
කාන්තො/පිරිමි ්මධ්ස්්ා්න පදකක් විදියට 
තේමයි පවතවාපග්න ගිපේ. ්නමුත ්මානුෂීයව 
ෙලකලා ඉරිදා දවපස් වපේ්ම විපේක 
කාලපේදී ඒ අයට එකට කතොබහ කරලා 
ඉන්්න අවස්්ාව ෙලෙලා දුන්්නා. විවාහක 
පවුල්වල අයට විතෙරක් පම අවස්්ාව දීලා 
ටික දවෙක් යද්දි ගෑනු ළ්මයි කීපපදප්නක්්ම 
්මාව හමුපවන්්න ආවා.

‘ෙර් ්මපේ ්මහතතෙයා අල්ලපු වැපට් 
්මධ්ස්්ා්නපේ ඉන්පන්. අපි විවාහ 
පවලා අවුරුදු ගාණක් පව්නවා. ්නමුත 
නීත්ානුකූලව විවාහ වු පේ ්නැහැ. 
ආේඩුපේ රස්ොවක් ප්නාකරපු නිො කොද 
ෙහතිකය ගන්්න උව්ම්නාවක් තිබුපණ ්නැහැ’ 
කියලා කිේවා. 

ඒ වපේ ඉන්්න අය ගැ්න පහායලා බැලුව්ම 
පජෝඩු 14ක් හිටියා. ේමහර අයට දරුපවාත 
හිටියා. ්ම්ම එයාලට විවාහ ෙහතිකපේ 
වැදගතක්ම කියලා දුන්්නා. ඊටපස්පස් 
්මපේ මුල්්ම රාජකාරිය වුපේ පම පජෝඩු 
14 නීත්ානුකූලව විවාහ කර්න එක. විවාහ 
කරලා සුපුරුදු විදියට පු්නරුත්ාප්න 
ක්රියාවලියට පයාමු කළා.

 පුනරුත්ථා�න මධ්සථානලේ සිටි 

විලශෂිත �වුල ලදකක් පිළි්බඳව සුරවීර 

මහතා සිය මතකය ආවර්ජනය කලේය.

්ම්ම රාජකාරි කරද්දි පු්නරුත්ාප්න 
්මධ්ස්්ා්නපේ හිටපු යුවළක් වි පශ්පයන්්ම 
නිරීක්්ණය වුණා. පම පදන්්නපේ ඇඳුම, 
පැළඳුම, හැසිරී්ම එපහ්ම හරි්ම පිළිපවලයි. 
ඇතුපළ ප්මා්නවාහරි කරන්්න ගියා්ම අනිත 
අය කලබපලන් කරන්ප්න. පම පදන්්නපග 
කිසි්ම කලබලයක් ්නැහැ. ඒ වපේ්ම තේමයි 
නිල්ධාරීන්ට තිබුණ පගෞරවය. ඒ දවෙක් ්ම්ම 
ඒ අය එක්ක කතො කළා. එතෙපකාට තේමයි 
දැ්නගතපතෙ පදන්්න්ම ෙුංගීතෙ ආ්චාර්යවරු 
කියලා.

‘ෙර් ්මපේ ජීවිතෙය ෙුංගීතෙය. ඉන්දියාපේ 
ගිහිල්ලත ඉපග්නගතතො. ගාන්්ධර්ව 
උපාධිය ේමතපවලා ඉන්පන්. ්මපේ ප්නෝ්නා 
ෙුංගීතෙ ගුරුවරියක්. එයා විශාරද උපාධිය 
හදාරද්දි තේමයි පම ප්රශ්නවලට අහුවුපේ. 
අපිට දරුපවෝ ්නැහැ. අපි පදන්්නපග එක්ම 
බලාපපාපරාතතුව ෙුංගීතෙය පවනුපවන් 
ප්මා්නවාහරි කරන්්න. ඒකට ෙර්පේ 
ෙහපයෝගය පදන්්න’ කියලා කිේවා.

්ම්ම එයාලට කීවා ්ම්මත ගුරු වකෘතතිපේ 
ඉඳලා ඇවිත ඉන්පන් කියලා. ඒ පදන්්නත 
ෙතුටු පවලා ්මාත එක්ක හිතෙවත වුණා. 
‘ඔයතෙරම ඉපග්නපග්න රස්ොවක් කරද්දි 
ඇයි එල්.ටී.ටී.ඊ. එකට බැඳුපේ?’ කියලා 
ඇහුවා.

‘ෙුංවි්ධා්නය (එල්.ටී.ටී.ඊ.) ඒ පැතපත එක 
එක නීති දාලා තිබුණා. එක නීතියක් තේමයි 
ඒ ප්රපද්ශය අතෙහැරලා රජපේ පාල්න 
ප්රපද්ශවලට යන්්න බැහැ. එපහ්ම ය්නව්නම 
ඉඩම පද්පළ පැවරුපවාත හරි මුදල් 
දුන්ප්නාත හරි යන්්න අවෙර පද්නවා. ඒ 
වපේ්ම ෙුංවි්ධා්නයට පවුලකින් පකප්නක් 
බැපඳ්න එක අනිවාර්යයි. මුදල් පගවලා 
ඒ වගකීප්මන් පේපරන්්න පුළුවන්. අපිට 
දරුපවෝ ්නැහැ. පවුපල් අපි පදන්්නා විතෙරයි 
හිටිපේ. එල්.ටී.ටී.ඊ. එක ඉල්ලපු මුදල පදන්්න 

වතක්මක් තිබුපේ ්නැහැ. අපි හමබකරපු 
හැ්ම ෙතෙය්ම ඉපග්නගන්්න වියදම කළා. 
ඒ නිො පව්න කරන්්න පදයක් ්නැති තෙැ්න 
්ම්ම එල්.ටී.ටී.ඊ. එකට බැපඳන්්න තීරණය 
කළා. තෙනිය්ම ඉන්්න බැහැ කියලා බිරිඳත 
ෙුංවි්ධා්නයට එකතු වුණා’ කියලා කිේවා.

පම පදන්්නට්ම ලස්ේනට ගීතෙ ගාය්නා 
කරන්්න වපේ්ම ෙුංගීතෙ භාේඩ 
වාද්නය කරන්්නත පුළුවන්. ්නමුත අපේ 
්මධ්ස්්ා්නපේ පලාකුවට ෙුංගීතෙ භාේඩ 
තිබුපේ ්නැහැ. ඒ නිො පහසුපවන්්ම ගන්්න 
පුළුවන් බට්නලාව ප්මයාලා අරපග්න 
තිබුණා. ඊටපස්පස් ්මධ්ස්්ා්නපේ හිටපු 
තෙරුණයන්ට බට්නලා වාද්නය පුරුදු කළා. 
ටික දවෙක් යද්දි තෙරුණපයෝ 6-7ක් හරි්ම 
ලස්ේනට බට්නලා වාද්නය කළා. ්මට 
්මතෙකයි ඒ කාපල් ‘ොජන්’ කියලා හින්දි 
චිත්පටයක ගීතෙ හරි්ම ලස්ේනට වාද්නය 
කළා. හවෙට ්මධ්ස්්ා්නපේ පගාඩක් 
අය ප්මයාලපේ බට්නලා වාද්නය අහන්්න 
පුරුදු වුණා. එතෙැනින් පස්පස් අපි ෙමබන්්ධ 
පවලා පවතව්න ෙුංගීතෙ ෙුංදර්ශ්නවලට 
පම පදන්්නා ්නැතිව්ම බැරි පදන්ප්නක් වුණා. 
සිුංහල ගීතෙත ගාය්නා කළා. ආයු්ධ අතින් 
අරපග්න ෙටන් කරපු තෙරුණපයෝ බට්නලාව 
අතෙට අරපග්න වාද්නය කරද්දි පම 
අතවලින්ද පවඩි තිේපබ කියලා හිපතේනවා.

පකාපහා්මහරි පු්නරුත්ාප්න කාලය ඉවර 
වුණා්ම පම කාන්තොව රජපේ පාෙලක ගුරු 
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අං

ජනා ඇලලලල�ාෙ දුරකතනය කන ත්බා 

ගනනවා දුටු ලමනක ්බණඩාර ලතනනලකෝනලේ 

හිත කේබෙ වුලණය. ඔහුට සිතුලණ ඇය 

වාහනලේ රියදුරුට ලහෝ කුලී රථයකට කතා කළ ්බවයි. ලම 

ලමාලහාලත් තම වාහනය ළඟට ලගාස එය �ාරට ගනනට 

තරම ලවොවක් නැත. ඒ නිසා ඔහු ලරදි සාප්පුවට වම 

�සින වූ ත්රිලරෝද රථ නැවතුමල�ාලේ රථයක් ලවත ඇයට 

ලනාල�ලනනනට ළංවුලණය. 

“මේලී... අර මිස නමොකේ හරි වොහ�යක්ට �ැේනගොත ඕ� 
දුරක්ට පසනසන යන� නරඩි නවන�...”

ඔහු ත්රිලරෝද රථලේ රියැදුරුට කීලේ අංජනා ඇලලලල�ාෙ 

ලදසටම ලදලනත් ත්බාලගනයි.

“හරි න්බොස... ගර්ේ නරෙනඩ් න්බොස්ට නහොනරන සොේපු සවොරිනේ 
ඇවිතෙ..? හැ්බැයි ලසස� න�ෝ�ො නකන�ේ න්බොස න්ෝරොනග� 
ඉනනන...”

වදිනනට යන හයර් එක ගැන සතුලටන ත්රිලරෝද රථලේ සිටි 

රියැදුරා කීලේය. 

“�ෑ �ෑ... මොත එේක ්රහනවලො යනනන. යොළුනවේනේ 
නගෙර ය�වො කිේවො. එනහෙ යනන�, නගෙරෙ යනන� කියලො 
්බලොගන�යි ම්ට ඕනි...”

“ෙැන ඉන� නකේනලොන්ටත නහොසස ෙඟින මැසසො යන� 
්බෑ. රත්රං වනේ මහත්නයේ හම්බනවලො තිනයේදිත 
මහන්තන් ඔලුව්ට ගහ�වො.”

අංජනා ලත්නුක ලතනනලකෝන ්බණඩාරට ල්බාරුවක් 

කිේලේ ඔහු ඒ ලමාලහාලත්ම වාහනලයන එහි එනනට සූදානම 

වූ නිසාය. ඇයට ඕනෑ වූලේ ඔහු 

්බොල�ාලරාත්තු ලනාවූ ලවොවක 

සාප්පුවට ලගාඩවනනටයි. ඊටද ලම 

ල�ාඩි දුරට වාහලන ලමාකටදැයි 

ඇලේ හිත කීලේය. තවමත් ඇඳුම 

ගනනා ්බවට ල්බාරු කීලේ ඒකය.  

තවමත් ඇඳුම ගනන ්බව කී විට 

ඔහු සිනාලසනු ඇසුණි.

“නමොකෙ හි�ොනවනනන..?”
“න�ෝ�ො කියලො ගිය ක්ොව ඇත් 

කෙෝට. ඇයි ඇත්්ටම ගෑනු උෙවිය්ට 
ඇඳුම න්ෝරන� ඔච්චර නවලො 
යනනන?”

“අනිත අය මං ෙනන� �ෑ. ම්ට 
�ම හි්්ට හරිය� එක අ්්ට එ�කම 
න්ෝර�වො...”

“ඒක න�ෝන�ෝ ්බලපවතවනනන ඇඳුමවල්ට වි්රෙ... 
හැමනවනේ්ටමෙ..?”

“ඇඳුමවල්ට වි්රයි...”
අංජනාලේ සිනාව ඇලඳන මුහුණ ඔහුට මැවී ල�නුලණය. 

ඇයව කතාවට අලො ගත්ලතාත් ඇඳුම ලත්රීමට 

�මාලවතැයි ලත්නුකලේ හිත කීලේය. ඇයත් කැටුව එළියට 

ලගාස උණු ලත් ලකෝප්�යක් ල්බානනට ඔහු සිතා සිටිලේ 

සාප්පුලේ රැලඳනනට කිසිම ප්රියතාවයක් හිලත් ලනාවූ 

නිසාය. චතුමිණී රාජ�කෂ නිසා ඔහු සිටිලේ අත �ය ්බැඳ 

දැමුවාලසය. ඇය ඉන�සු සාප්පුවට නාවත් ඈ අහෙක 

�හෙක සිටීමත් ඔහුලේ හිත ලනාරිසසුලේය. 

දුරකතන ඇමතුම අවසන කර ජංගම දුරකතනය ්බෑගයට 

දමාගත් අංජනා නළෙට වැටුණු ලකලහරැලෙ කන අසලස 

රුවාගනිමින �ාර ලදස ්බැලුලේය. ඒ ලවොලේ �ාර එතරම 

කේබෙකාරී ්බවක් ල�නුලණ නැත. ඇය ත්රිලරෝද රථ නවතා 

ඇති ලදස ්බෙනු දුටු ලමනක ලනාල�ලනනනට මුවා වුලණය. 

ආලයමත් දුරකතනය නාදලවනු ඇලසයි. අංජනා එහි නැවතී 

ආලයත් දුරකතනය අතට ගත්තාය. තිරලේ ල�ලනන අංකය 

ඈ සිතට අනලප්ක්ෂිත සතුටක් එක්කලේය. 

ඇමතුලම වූලේ පියුමිකාය.

“ගියත ගියොමයි... නකෝේ එකේවත �ෑ. 
නමොකෙ ්බලන�යි ක්ො කනේ...”

ඇලේ හඬ ඇසුණ ගමන පියුමිකා 

කීවාය.

“ඔයොලො ගියෝට මං ගිනේ �ෑනන... 
මං නමනහ. ්ව ටික ෙවසකින අමමලත 
එ�වනන...”

“අපි්ට නකොනහනෙ ඉතින නකොෙඹ 
නගවේ...”

“ඇයි... ඕ� නවලොවක එන�... අනේ 
නගෙර ඕ� ෙවසේ ඉඳලො යන� පුළුවන. 
මං සනනහ්ටත කියන�ම. ඔය නගෙර ගියෝට 
සතියේ ය�නකෝට එපොනවයි ගනම ඉන�...”

පියුමිකා ලත්නුක ලතනනලකෝන 

ගැනත් ඇසුවාය. ලසනරත් ්බණඩාර 

ඇලලලල�ාෙලේ තුන මාලස දානය ගැනත් 

ඇය කතා කළාය.

w jirhs
බියංකො �ො�ොයේකොර ලියයි

“හි්ොනග� හිටිනය නමනහ නහොඳ්ට නෙ�වො කියලන� මුලින. 
අමමො කිය�වො නපොඩිව්ට හරි එනහ දාන� නෙමු කියලො. ඒ ්රම 
දුරේ ඔයොලො එ� එක කරෙරයි...”

අංජනා කීලේ ඇත්තටමය. ලදලදනාම සිටිලේ මාතලලට දුර 

ගම �ළාත්වෙය.

“ම්ට හරිය්ට දිනන කියන�නකෝ. එ� න�ොඑ� එක අනේ 
අනතන� තිනයනනන.”

පියුමිකා තවත් විනාඩි �හක් දහයක් විසතර කතා කළාය. 

කන ලදදරවා යන හඬින නළාව හඬවාලගන ්බස රියක් 

ඉගිලුලණය.

“නකොනහෙ ඉනනන..?”
“කිරි්බතනගෝඩ...”
“ඔේ... ඇඳුමේ ගන� ආවො. අරන ආපහු යන� නෂොේ 

එනකන එළිය්ට ්බැසසො වි්රයි නම...”
“නසොරි.. නසොරි... නතනුකත ඉන�වෙ? කියන� එපැයි. මං 

මහවැලි ගඟ වනේ කිනයෝ�වො. අපරොනෙ ඕනගොේලනනග කොනේ. 
මං පසනස ගන�ම.”

පියුමිකාලේ කතාවට අංජනාලේ මුවට සිනා නැගුණි. 

ඇය උත්තරයක් ලදනනටත් ල�ර පියුමිකා දුරකතන 

ඇමතුම අවසන කර තිබුණි. අංජනා දුරකතනය අත මිට 

ලමාෙවාලගනම මගට ්බැසසාය. ඇය �යිනම �ාරට අඩිය 

ත්බනු දුටු ලමනක ්බණඩාර ලතනනලකෝන කේබෙ වුලණය. 

ඔහු ත්රීවීෙරය ළඟ සිට ඈ යන ලදස ්බො උනලනය.

“නකෝ න්බොස... ගෑනු ෙමයො පයිනම ය�වනන. හම්බනවන� 
ය�වො කිේවො ගෑනු ෙමයො ඇතනත නම කිට්ටුව නවන� ඇති...”

ත්රිලරෝද රථ රියැදුරු ්බොල�ාලරාත්තු බිඳුණු හඬින කියදදී 

ලමනක ඈ ලදසම ්බොලගන ඔහුලේ දුරකතන අංකය ඉලො 

ගත්ලත්ය. 

“හයර් එකේ යන� න�ොදී මං කොනල කෑව්ට ඔයෝට ඇවිත 
සලකන�ම. පර්ස එක වොහනන...”

ල්බාරුවක් කී ලමනක ්බණඩාර ඇය මදක් ඈතට ඇවිද 

යනතුරු හිඳ ලහමින �සලසන ඇවිද ගිලේය. 

‘ක්ොව �ම නලොකු වංනශන. ත්රීවිේ එකක යන�වත සේලි 
වියෙම කරනන� �ැති කුමමැහි නකේනලේ...’

ඈ �සලසන ගිනි අේලේ ඇවිද යන ලමනකට හිතුලණය. 

ඔහුට උවමනා වූලේ ඇය ඉනනා තැන ්බොගනනට �මණි. ඒ 

නිසා මහනසි ලනා්බො ඇය �සලසන යදදී ලමනකට එක්වරම 

චතුමිණී මතක් වුලණය. තරුණිය ලම යන විදියට ඇලේ 

සැලෙෝනයත් �සුකර යාවිදැයි ඔහුට සිතුලණය. එලස වූලවාත් 

ලම ගමනට නැවතීමක් ත්බනනට සිදුලවනු ඇත. 

අංජනා ලදස ්බොලගනම ඇවිද ගිය ලමනකලේ ඇඟ 

හිරිවැටී ගිලේ ඉදිරිලයන ආ වාහනය ඇලේ ගෑවී ලනාගෑවී 

ලස ලගාස නැවතූ නිසාය. �සු�ස හැරී ්බැලුලේ වාහනය එළවූ 

ලකනාට ්බනින තරලම ලක්නතියකිනි. ඒත් වාහනලේ රියදුරු 

අසුලනන ්බැස එන තරුණිය දුටු කලහී ලමනකට කරදරකාරී 

හැඟුමක් සිතට පිවිසිලේය. ලම ලමාලහාලත්ම ලමතැනට සාරා 

ආලේ ලකාලහාමදැයි ඔහුට හිතාගනනටත් ්බැරිවිය. සාරා 

ක්ෙේ එලක්දී නිතර හමුලවන තරුණියකි. තරුණියක් කීවාට 

ඈ ළඟ චා�ා ළඟ ලහෝ ගීත්මා ළඟ ත්බා චතුමිණී ළඟවත් 

ඇති සුනදර වූ ගෑනුකමක් නම ඔහු දුටුලේ නැත. ඇයට 

ඇත්ලත් දැඟලිලිකාර විලසකාර ්බවකි. විසකි උගුරකින 

රත්වන විට නම සාරාලේ ඒ විලසකාර ගතියට ලමනක 

කැමතිය. ඒත් ලම ලමාලහාලත් ඇය ලමාන මඟුෙකට ලමතැන 

වාහනය නවතා බිමට ්බැසසාදැයි ඔහු සිතුලේ අංජනා ඈත 

යනවා ල�ලනදදිය.

“හොයි නම�ක නම... නකොනහෙ පයිනම?”
ඇය හුසම වැලදනා තරමට ළඟට විත් නැවලතදදී ඔහුට 

ලදනනට උත්තරයක්ද නැති වුලණය. ඔහුලේ ඇස ලසේලේ 

ඉදිරිලයන ගිය අංජනාය. ඇලේ තිතක්වත් ලනාල�ලනන 

තරමට ඈ ලනාල�නී ලගාසිනි. ලම ඉක්මනට ඇය ගිලේ 

ලකාලහද කියා හිතනනවත් ්බැරි වුලණ ඒ මහමග සාරා 

ඔහුලේ අතකින අලොගත් නිසාය.

ේබන සතියට   

“ෙැන ඉන� 
නකේනලොන්ටත 

නහොසස ෙඟින මැසසො 
යන� ්බෑ. රත්රං 
වනේ මහත්නයේ 

හම්බනවලො තිනයේදිත 
මහන්තන් ඔලුව්ට 

ගහ�වො.”

අනිත් අය මං ්දනකන නෑ
මට නම හිතට හරියන එෙ 
අතට එනෙම කතෝරනවො...

95 නකෝටස
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මී

ට ටික කාෙයකට උඩදී සුමනාත් 

ඇලේ එකම පුතාත් බුත්තෙ 

්රලදශයට ගිලේ ල�ෞදගලික 

කටයුත්තක් ලවනුලවනි. පුංචි සනදිලේ �ටන 

ලසා්බාදහමට හිත ්බැඳි පුරුදද නිසාම 

සුමනාලේ ඇස ලයාමුවී තිබුලණ �ාර ලද�ස 

වූ ගහලකාළ දිහාවටයි. ඒ අතරවාරලේ 

නනනාඳුනන ලගවත්තක වූ ඵේබර 

වැටලකාළු වැෙක් ළග ඉලේටම ඇලේ ලනත් 

නතර වුණාය. 

“මං ඒ වැල ගොව්ට ගිහින ්බැලුවො. ්බලේදි 
ඒක නියං වැ්ටනකොළු වැලේ. ඒක අපි උය� 
වැ්ටනකොළු ජොතිය න�නවයි. ඒ ෙවසවල මං 
අතකම නිර්මොණ කරන� ආසයි. ඉතින නමොකේ 
හරි නිර්මොණයේ කර�වො කියලො හි්ොනග� 
නගෙර අයනගන අහලො ඒ නියං වැ්ටනකොළු ටික 
ඔේනකෝම ක්ඩොගත්ො.”

මහනනට ලගාතනනට කවදත් ප්රිය 

කළ සුමනා නියං වැටලකාළු කරල ටිකත් 

රැලගනවිත් ඊළඟට ්බැලුලේ එයින කළ 

හැකි නිර්මාණයක් ගැනය. එක්වරම කිසිවක් 

ඔලුවට ලනාආවත් ඇය ඒ වැටලකාළු 

කරලවෙ ලකඳි භාවිතා කර ල�නුලමන විශාෙ 

ල්බෝනික්ලකක් නිර්මාණය කළාය.

“ෙංකාලේ ලගාඩාක් අය නියං වැටලකාළු 

කියනලන ලමානවද කියෙවත් දනලන නෑ. 

දනන ටික ලදනාත් ඒවලගන වැඩකට කියො 

කලේ නානලකාට ඇඟ අතුලෙන එක විතරයි. 

සාමාන්යලයන නියං වැටලකාළු කරල 

ලමෝරපුවම ඒක ඇතුලේ ලකාසසක් වලේ 

එකක් තිලයනවා. අනන ඒක අරන තමයි 

මිනිසසු නානලකාට ඇඟ අතුලෙනලන. ඉතින 

එලහම තැනකට දාො තිබුණු වැටලකාළු 

කරලල ලකඳි අරන තමයි මං ලොකු 

ල්බෝනික්ලකක් හැදුලේ. ඒක මං වතාවත් 

ෙංකාලේ තිබුණු ලචෝගම එකට ්රදර්ශන 

භාණඩයක් විදියටත් ඉදිරි�ත් කළා.”

එලස ්රදර්ශනයට ගිය සුමනාලේ 

ල්බෝනික්කාට ඇයත් ලනාසිතූ අනදලම 

ආකර්ෂණයක් ෙැබුණි. ඒ අකර්ෂණලයන 

දිරිමත් වූ ඇයට නියං වැටලකාළු ලකනලදන 

කළ හැකි නව නිර්මාණ පිළි්බඳ එලතක් ලනාවූ 

විරූ පි�ාසාවක් ඇතිවිය. එලහත් ඒ නිර්මාණ 

පි�ාසය සංසිඳුවා ගැනීමට සෑලහන තරම 

නියං වැටලකාළු නම ලකාළඹ, පිටලකෝට්ලට් 

�දිංචි සුමනාට තිබුලණ නැත.

“මං නියං වැ්ටනකොළු 
බීජ නහොයොනග� නගෙර 
වතනත වගො කරන� 
ප්ටනගත්ො. හරි 
ඉේමණ්ට ඒ බීජ 
පැෙ වුණො. වතුර 
නපොනහොර කිසිම 
නෙයේ උවම�ො වුනණ 
�ෑ. ඊ්ටපසනස මං 
විවි්ධ නේවේ නිර්මොණය 
කරන� ප්ටනගත්ො.”

නිෂ�ාදනවෙට සමමාන ලදන වැඩසටහනක් 

කළා. එතැනදිත් මටත් සමමානයක් ෙැබුණා. 

ඔය වලේ ජාතික වලේම ජාත්යනතර සමමාන 

කී�යක්ම ඒ නිෂ�ාදන නිසා මට දිනාගනන 

පුළුවන වුණා.”

ලප්ටනට් ්බෙ�ත්රය හිමි සුමනාලේ 

වැටලකාළු ලකඳි �ාපිසනාවටත් වඩා ලම 

දිනවෙ කාලේත් අවධානය ලයාමුවී ඇත්ලත් 

වැටලකාළු ලකඳි ලසරප්පු ලකලරහිය. ඇය 

�වසනලන ඇයට ඉතා ලකටි කාෙයක් තුළ 

ලසරප්පු ලජෝඩුවක් නිර්මාණය කළ හැකි 

්බවයි.

“ම්ට වි�ොඩි ෙහනයන නසනරේපු නජෝඩුවේ 
හෙන� පුළුවන. ඒ නවලොනවම වැනලන ක්ඩ� 
වැ්ටනකොළු කරේ කීපයකින ්මයි එච්චර 
නපොඩි කොලයකින නසරේපු නජෝඩුවේ හෙනනන. 
නව� අමු්රව් කිසිම නෙයේ භොවි්ො කරනනන 
�ෑ. කැමති �ම ර්බර් අඩියේ ගහන� පුළුවන. 
ඒත ඒක අවශ්යම �ෑ. ප්රමිතිය ගත්ම 
හැමදාම ෙැමමත මොස පහ හයේ වි්ර 
නසරේපු නජෝඩුව දාන� පුළුවන.”

ලම දිනවෙ ලසරප්පුවෙ මිෙ ගණන ගැන 

අමුතුලවන කියනනට උවමනා නැත. ඒ නිසා 

සුමනාලේ වැටලකාළු ලකඳි ලසරප්පුවෙට 

ලහාඳ ලවළඳල�ාළක් නිර්මාණය කරගත 

හැකි ්බව ඇලේ ල�ෞදගලික අදහසයි. 

අවශ්ය නම ඕනෑම අලයකුට සවයං 

රැකියාවක් ලෙසද ලමය කළ හැකි ්බව ඇය 

කියනනීය.

“ෝබදායි සවයං රැකියාවක් විදියට 

ලමක කරනන පුළුවන. දැනටමත් මලගන 

ලසරප්පු, �ාපිසනා ගනන අය ඉනනවා. 

ඒ අයලගන ලහාඳ ්රතිචාරත් ෙැල්බනවා. 

ඊට අමතරව ලම ලවනලකාටත් 

මං වැටලකාළු ලකනලදන තව තව 

නිෂ�ාදනවෙට අතගහෙයි තිලයනලන.”

70 හැවිරිදි ඇලේ එකම අලප්ක්ෂාව 

වනලන තම නිෂ�ාදන ලමරට ව්යාප්ත කිරීම 

සහ සංචාරක ව්යා�ාරලේ දියුණුව ලවනුලවන 

ලයදවීමයි. වයස ගැනද ලනාසිතමින ඇය 

දැන ලවලහලසනලන ඒ ලවනුලවනි. ඉතින 

වයසට ගියත් සතුටින ජීවිතය දරනනියක 

වන සුමනා කතා්බහ අවසානලේදී සමසත 

‘ධරණී’ �ා්ඨකයිනට තම නියං වැටලකාළු 

ලකඳි නිෂ�ාදන ගැන ලමලෙසින �ැවසුවාය.

“අෙ නව�නකෝට ලංකොනේ නගෝඩොේ විවොහක 
කොන්ොනවෝ නගවේවල නිකන ඉනනන. ඒ 
අය්ට මං කියනනන කමමැලි න�ොවී නම වනේ 
නෙයේ ප්ටනඅරන දියුණුනවන� කියලො. 
ආතම්ෘේතිය්ට වනේම අර මුලින කිේවො 
වනේ සවයං රැකියොවේ විදිය්ටත නමක 
කරන� පුළුවන. එනහම කැමති ඕ�ම 
නකන�ේ්ට අ්නෙන� මං කැමතියි.”

රුවන එස.නස�විරත�

කට්ටිය 
ඇඟ 

අතුේලන� ගනිපු 
වැ්ටනකොළුවල්ට මම 
ඊ්ට වැඩි වටි�ොකමේ 

දුන�ො

ඒ අනුව සුමනාලේ අතින �රිසර හිතකාමී 

ල්බාලහෝ නව නිෂ�ාදන ්රමාණයක් බිහිවිය. 

ඇතැම ඒවා සාර්ථක වනවිට තවත් 

නිෂ�ාදන ්බො සිටියදී අසාර්ථකද විය. 

එලහත් ඒ අතරින ඇය අවසානලේ අපූරු 

නව නිෂ�ාදන ලදකක් මතුකර ගත්තාය. ඒ 

වැටලකාළු ලකඳි ලසලරප්පු සහ වැටලකාළු 

ලකඳි �ාපිසනාය.

“ඒ ලවනලකාට මට ජාතික ශිල� සභාව 

විසින ලදන විශවකර්ම සමමානය ෙැබිො 

තිබුලණ. ඒ සමමානය ලකලනක්ට ලලසිලයන 

ගනන ්බැරි එකක්. ඒත් මට ඒක ගනන 

පුළුවන වුණා. ඊට�සලස මං වැටලකාළු 

ලකඳි �ාපිසනාවට ලප්ටනට් ්බෙ�ත්රය 

අරගනන හිතුවා. ඒකත් මට මාස කී�යක් 

ඇතුළත ගනන පුළුවන වුණා. ඒ අතලර්ම 

එංගෙනතලේ ඉනන ශ්රී ෙංකා වෘත්තිකලයෝ 

එකතුලවො �රිසර හිතකාමී නව 

නචෝගම 
ගියපු 

වැ්ටනකොළු 
න්බෝනිේකො නිසො 
හැමනේම නව�ස 

වුණො

ඕ�ම නෙපයක්ට 
වි�ොඩි ෙහනයන
වැ්ටනකොළු 
නසරේපු 
නජෝඩුවේ 
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සී්ො 
නපොන�මනපරුම
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පොඨමොලො උපනේශිකො

පෝඩම 
අංක 
43

හිනත හයිනයන ජීවි්ය දි�න� කැමති නකොයිකෝටත අ්හි් නෙන� ‘්ධරණී’ හැමදාමත 
කැමතියි. නිකරුනණ නගවිලො ය� කොලය ්මනනේම කියලො සවයං රැකියොවේ නවනුනවන 
නයොෙවන� කැමති කොන්ොවන්ට නහොඳ ඉේලුමේ තිනය� විවි්ධ ෙෑ පියවනරන පියවර නගෙරදිම 
හදාගන� හැටි කියලො නෙන� අපි හිතුනේ ඒකයි. ක්ඩදාසි, මැටි, නරදි, විවි්ධ ආහොර, ස්බන 
ඇතුළු විවි්ධ නේ නිර්මොණය කර� විදිය ගැ� සහ ඒවො නවෙඳනපොෙ නව් නයොමු කර� 
ආකොරය ගැ� නම ලිපි මොලොව හරහො ඔ්බව ෙැනුවත කර�වො. 

කජු ක�වෙ 
හැ

නසල සහ ලරේටල කියො ජර්මානු 

සුරංගනා කතාවක් තිලයනවා. 

හැනසල ලරේටල කියනලන පුංචි 

ළමයි ලදනලනක්. හැනසල අයියා, ලරේටල නංගි.

ලමයාෙලේ නපුරු කුඩමමා දවසක් ලම ලදනනව 

කැලල අතරමං කරනවා. ඉතින කැලලදි ලමයාෙට 

ෙසසන ඉඟුරු �ාන ලගදරක් හමල්බනවා. 

ලගදර හදො තිබුලණ �ැණි කෑමවලින. වහලෙට 

දාො තිබුලණ ජුජුේස. ලරේටල ජුජුේසවෙට හරි 

කැමතියි. ඉතින එයා �ැනපු ගමන වහලල ජුජුේස 

ගෙවලගන කාලගන කාලගන ගියා. ජුජුේස කාපු 

හැටිලේ ඒ ලගදර හිටපු නපුරු මායාකාරි ලම 

ලදනනව අලෙගත්තා. කතාව අනතිමට ඉතින 

ලකාලහාමහරි ඒ ලදනනා අර මායාකාරිලගන 

ලේලරනවා.

ළමා ළ�ටිලයෝ වලේම වැඩිහිටිලයාත් ආසම 

රසකැවිලෙක්ලන ජුජුේස. ඉතින ඔය වලේ 

ජුජුේසවලින හදාපු වහෙයක් දැක්ලකාත් ලනාකා 

ඉනන පුළුවන කාටද?

1801දී �ර්සි ට්රසලේල කියන ඇලමරිකානු 

ජාතිකයා තමයි මුලිනම ජුජුේස හදො තිලයනලන. 

ඉතින ලෙෝලකට ජුජුේස හඳුනවාදීලම ලගෞරවය 

හිමිලවනලන ඇමරිකාවට. ජුජුේස යුලරෝපීය 

රටවෙ ්රධානම රසකැවිලෙක්. සුදලදෝ 

ජුජුේසවෙට ලකාචචර කැමතිද කියනවානම 

ජුජුේස රස සමරනන ලෙෝක ජුජුේස දිනයකුත් 

ලවන කරලගන තිලයනවා. ඒ ල�්බරවාරි 15. ඔය 

දවසට දියවැඩියාව, ලකාලෙසටලරෝල ලෙඩ ගැන 

ලනාහිතා සුදලදෝ ්බඩකට පිලරනනම ජුජුේස 

කනවලු.

රසකැවිලෙක් විදියට කෑමට ගනන විතරක් 

ලනලමයි ලක්ක්, පුඩිං වලේ කෑම සරසනනත් 

ජුජුේස ලයාදාගනනවා. ඒ නිසා ජුජුේස හදො 

ආදායමක් ලහායනන අමාරු නැහැ.

දැන ලවළඳල�ාලළන ගනන තිලයන සමහර 

ජුජුේසවෙ තත්ත්වය ටිකක් ්බාෙයි. එක්ලකෝ 

අලත් කලට් ඇලෙනවා. නැත්තම ර්බර් වලේ 

ඇලදනවා. එලහම නැතිව හරි �දමට ජුජුේස ටික 

හදාගත්ලතාත් විකුණගනන ලලසියි.

දැන අපි ජුජුේස හදනන අවශ්ය අමු්රව්ය ගැන 

්බෙමු. ලජෙටින 70g, ලවන ලවනම මැනගත්තු 

වතුර  185ml, 200ml, 25ml, සිට්රික් ඇසිේ ලත් 

හැඳි 1/2, ලික්විේ ේලූලකෝස 20g, දැවටීමට 

සීනි 500g, වර්ණක, රසකාරකය, ජුජුේස අචචු, 

උෂණත්ව මා�කයක්. ජුජුේස හදන ලම හැම 

අමු්රව්යක්ම පිටලකාටුලේ ලක්ක් ්බඩු කඩවලින 

මිෙදී ගනන පුළුවන.

ලචරි, මිදි, ලදාඩම, ලෙමන, අනනාසි වලේ රස 

තමයි වැඩිපුරම ජුජුේසවෙට ලයාදනලන. වර්ණක 

ලතෝරනලකාට ඒ රසයට ගැෙල�න විදියට වර්ණ 

ගනන. වර්ණක සහ රසකාරකය ගනනලකාට ඊ 

ලරේණිලේ (E grade) නැත්තම ආහාර ලරේණිලේ 

(Food grade) ඒවා ලතෝරගනන. අලප් ජුජුේස  

�ාරිලභෝගිකලයෝ පුංචි දරුලවෝ ්බව නිතරම මතක 

තියාගනන.

නසේවනදි නහට්ටිආරච්චි

1
මුලිනම වතුර 

185mlට ලජෙටින ටික 

එකතු කරො ඩ්බල 

ල්බායිල ක්රමයට 

දියකරගනන.

ක�වෙ? 

3
උෂණත්වය හරි ගාණට ආවහම ලමකට අපි කලින හදාගත්තු ලජෙටින මිශ්රණය වලේම 

ලික්විේ ේලූලකෝස එකතු කරනන. විනාඩි 5ක් විතර මද ගිනලනන උතුරවාලගන වතුර 

25ml දියකරගත්තු සිට්රික් ඇසිේ එකතු කරො ලිල�න ්බාගනන.

මිශ්රණය ලකාටස කීල�කට ලවන කරො රසකාරකයි වර්ණකයි දානන. ඊට�සලස ්බටර් 

තවරපු අචචුවෙට දාො �ැය �හක් විතර ලසට්ලවනන තියනන. ජුජුේස අචචු නැත්තම 

්බටර් තවරපු අචචුවකට දානන. �සලස ලසට්වුණාම ඇලේ මිමමට කතුරකින ක�නන.

�සලස ලවනකරගත්තු ජුජුේස ටිලක් සීනි තවරො අසුරගනන. ජුජුේස කියනලන �ාට 

�ාට ෙසසන ලදයක්ලන. ඉතින ජුජුේස ඇසුරුම ගැනත් සැෙකිලිමත් ලවනන. ්බැලූ 

්බැලමට ඇස යන විදියට යමක් අසුරනන පුළුවනනම අලෙවි කරනන �හසුයි. හදාගත්තු 

ජුජුේස ටික මුලිනම අහෙ �හෙ දරුවනට අලෙවි කරනන. ළඟ කඩවෙට දානන. 

උත්සාහය තිලයනවානම ඕනම ලකලනක්ට ඔලහාම පියවලරන පියවර දියුණු ලවනන 

්බැරි නැහැ. 

ලම ගැන තවත් ලමානා හරි දැනගනන ඕලනනම 0714766819 ලම අංකයට කතා 

කරනන.

2
සීනි 500gට වතුර 

200ml ලකාටස එකතු 

කරො උෂණත්වය 

ලසනටිලරේේ 125 

ලවනකල උතුරුවා 

ගනන. උෂණත්වය 

මනිනන උෂණත්වමානයක් නැතිනම උණුලවන සීනි එලකන ටිකක් 

වතුරට දාො ඒක �තුෙට ්බැසසම ඇඟිලි තුඩුවලින තද කරනන. 

මිශ්රණය ල්බෝෙයක් වලේ හදනන පුළුවනනම ඒක තමයි �දම.
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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

je,slkafoa kdu,a.u jeäysá iñ;shg fmd;am;a 
yd NdKav ;nd .ekSug;a" /iaùï meje;aùug;a" 

f.dvke.s,a, ;kd .ekSu i|yd mskaj;a 
ue;s;=ful=g fyda ue;skshlg yd wdh;khlg 

fyda ixúOdkhlg o wdrdOkh lrk w;r" úÿ,sh 
yd c,h ,nd .ekSug wdOdrhla mskaj;a Tn 

ieuf.kao n,dfmdfrd;a;=fjka wdhdpkd lrkafka'

wdrdOkhhs æ

iq.; jeäysá iñ;sh" 
wxl' 229" kdu,a.," je,slkao

ÿ'l' 072 - 7 123 535 ,s'm' wx --- UK/04/VSR/173

kjl fyo isiqka n|jd .ekSukjl fyo isiqka n|jd .ekSu
fyo úÿy, lrdmsáh

foaYSh úfoaYSh /lshd ,nd.ekSug iqÿiq
ämaf,daud k¾isx iy;slh ^jir 1&

úuikak 
wOHlaIsld fyo úÿy, lrdmsáh

0770 096 353 / 0718 432 107

ksjdi id;a;= fiaúld iyhl fyo 
mdGud,d fláld,Sk mqyqKqj

^úfoaY .; úh yel&
úfoaYfiajd ld¾hdxYfha ,shdmÈxÑ ù we;'

blau‚ka n|jd .efka'

Tnf.a ják ld,h wmf;a hkjdo@Tnf.a ják ld,h wmf;a hkjdo@

miq;eú,s fkdjkak
w'fmd'i id$fm, iu;a Tng ;u orejkaf.a" ksjfia 
jevlghq;= lrk w;r;=r by, wdodhula bmhSug 

uyÕ= wjia:djla
wou wh÷ï m;la wmg fhduq lrkak'

miq;eú,s fkdjkak
w'fmd'i id$fm, iu;a Tng ;u orejkaf.a" ksjfia 
jevlghq;= lrk w;r;=r by, wdodhula bmhSug 

uyÕ= wjia:djla
wou wh÷ï m;la wmg fhduq lrkak'

uthpalaws@yahoo.com  |  WhatsApp - 0777355084

Tn''Tn''
orejkaf.a jevlghq;= ksid /lshdjg iuqÿkakdo@
úhoï ms<sn| lkiai,af,kao@
wu;r wdodhula ms<sn| úuis,af,kao@

orejkaf.a jevlghq;= ksid /lshdjg iuqÿkakdo@
úhoï ms<sn| lkiai,af,kao@
wu;r wdodhula ms<sn| úuis,af,kao@






fírd§ jeä ñ,g ñ,§ .kq ,efí'

076 101 88 53
lerÜ 22 i|yd by, ñ,la

Tn W.ia ;enQ wdh;khg meñK
r;a;rx

SL PRO
M

O

W.ia ;enQ

,s'm'wxlh - lE$lE.$000$48$41

Ôjk nfrka ñfouq''' w;g uqo,a ys;g iykhla

Tfí ksjfia mj;sk wd¾Ól wmyiq;djfhka f.dvtaug

,smsljr  wNHdi fmd;a  ìïu,a
we;=¿ ksIamdok 6 la mefhka mqyqKq ù Tn;a

by< wdodhula ,nkak' uqo,a tjf,au
mqyqKq" mqyqKq wuqøjH ksjigu jeä úia;r

oek.ekSug Tfí ku iy ,smskh my; wxlhg

wxl 543"
rxj," lE.,a,

SMS lrkak' 077 83 06 123
rka,sh /lshd mshi

100]
ksIamdok

ñ,§ .efka'

r;akmqr flala n fíla 
fj;ska Tng;a /lshd

r;akmqr flakaø fldg .;a m%uqL fmf<a fílß iy 
wjkay,a cd,hla jk flala n fíla wdh;kfha l=reúg 

iy n,xf.dv YdLd i|yd jydu n|jd .efka'

Tng wfmka

Tnf.a wh÷ïm; 
rohithagem.hrm@gmail.com hk úoHq;a 

,smskhg fhduq lrkak' ke;skï 045-2263568 
hk ÿrl:k wxlhg wu;kak' 

 uqo,a whleñ ^.eyeKq$ msßñ&

 fj<| iyhl ^.eyeKq$ msßñ&

jhi 25 - 35

 ri leú,s idokakka ^.eyeKq$ msßñ&
jhi 25 - 45

 uq¿;ekaf.hs iyhl ^.eyeKq$ msßñ&
jhi 25 - 45

yelshdj iy m,mqreoao u; by,u jegqma iuÕ 
fjk;a §ukd'

EPF iy ETF iuÕ fjk;a iqnidOk myiqlï'

wjYHkï kjd;eka myiqlï iemfha'

Tn wd÷kslfhla kï iqÿiqlï,;a m,mqreÿ iQmfõ§ka 
,jd mqyqKq fjka miq by,u ;k;=re j,g Wiia 
ùfï wjia:dj'

SL
 P

RO
M

O

rcfha ,shdmÈxÑ wdh;khls'

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

Wlia rka NdKav 

074 375 10 20

ලි්බර්ටි 
පේලිෂර්ස 

ප්රයිවට් 
ලිමි්ටඩ්

 

අංක 91, 

විලජරාම මාවත, 

ලකාළඹ 07.

 

දුරකථන

0115 200 900

 

ල්බදාහැරීලම අංශය 

0112 127204

 

දැනවීම අංශය

0112672801 

0112672603

 

�ැක්ස

0112 673 451  

දැනවීම සඳහා අමතනන

0112 672 601, 0112 672 603
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දැනවීම සඳහා අමතනන

0112 672 601, 0112 672 603

lú
hdh
Tfí lú ks¾udK my; 

,smskhg tjkak'

zzlú hdhZZ
zOrKSZ l¾;D uKav,h"

wxl 91"
úfÊrdu udj;"

fld<U 07
�ැති�ම 

dharanee.editor@liberty.lk 
ලිපි�ය්ට ඊනමේ කරන�

සංසකරණය - මන�ෝරො නරේමතිලක

අමමො �ම වූ ඇය
දහය එච�ාළහ පැන්නමුත් ්නෑ නිදිය ගනචන තවත්  ඉඳලා
පානදර හතරට ්නැවත ඇය යළිත් ්නැගිටියි චවචහස  ච්නාබලා
හදා �ඩයපපනද �ඩවල දමයි �ඩිසර විලස  දුවලා
රඳා පවති්න පුදුම වැඩපල අමමටම ඇයි චමචහම  රැඳිලා

කීර ච�ාටුචේ දවස තිසචසම චපාචළාව මත්චත් හැචපයි  ්නැහිලා
චපාළට යනචන මිටි බැඳන ඒ හවස්ාචම චස්නඟ  චසායලා
චගදර එනචන ඇඳිරි වැටිලා රෑ සුචම චවයි එතැ්න  ඉඳලා
ඇඟට චවචහසයි කියාවත් ්නැත කිසිදි්න� ඇය අපට  කියලා

චුරු චුරුව මුළු දවස තිසචසම තිචය්න දවසට වුවත්  හිතලා
දර ්නැතැයි ලිප අවුලුවන්නට කියා හිසබඩ ච්නාමැත  තියලා
පාසලට අඳි්නා ඇඳුම ටි� ච�චලස චහෝ චදයි චහාඳින  වියලා
අමමටම පමණක්ද චම චලස පුදුම වැඩ �ළ හැකිව  චසායලා

චපාත� පෑ්න� අඩුව කීවද එයද ඉටුචවයි හිතල  මතලා
සපත්තුව සහ චමස ච්ෝඩුව නිති බලයි ඉරිලාද  කියලා
තාත්තා ්නැති අඩුව කිසිදි්න ච්නාදුනනී හිඟය�ට  තියලා
අමම ්නම වූ ඇයචග දිවියට කුමක් සමචවද ච්නාමැත  දැ�ලා

විශ්ොමලත පරිනේණොචොර්ය
පී.බී.ගුණරත�

විනිවිෙ ෙැේම
ඔබ දුන්න චරෝස ගස තවම මල්  පිචප්නවා
ඔබ දුන්න චරෝස ගවුම තවම මං  අඳි්නවා
ඔබ දුන්න ආදරය තවම මං  විඳි්නවා
මං දුන්න ආදරය ඔචබන ඈතටම  ය්නවා

චරෝස ගචස �ටු ඇනී හදවතම  රිචද්නවා
චපති තැලී මිලි්න වූ කුසුම බිම  හැචල්නවා
නිල් අහස තලය චවත ච්නත් චද�ම  රැචඳ්නවා
එතැයි මග බලා හුන ජීවිතය  විඳි්නවා

�ළ �තා රසවත්ව හදවචත්  රැචඳ්නවා
ටිකින ටි� ඈතටම විසිචරමින දු ව්නවා
ගත්ත චදෝතට යමක් ්නැතිචවලා  දැච්න්නවා
දුර ඈත මං�ඩ� තනිචවලා  දැච්න්නවා

දුක් �ම�චටාලු බාධ� ඇත දිවිය  පුරා
ච්න� අදහස තිචේ මා හදවතම  පුරා
ච්නතඟින ගල්න �ඳුළ� දු� දර්න  තුරා
මා පාලුචේ හිඳිච්නමි ඔබ ගැ්නම  දරා

අනුලො සිරිමතී රොජකරුණො
නහෝමොගම

�වියා
දු� සැප චදචක්දිම මිහිරට පපුව  ්නමා
�වියා සි්නාසුණි විඳචග්න රසය  අමා
චමය කියම්නකි සුවඳක් ය්න දසත  හමා
�වියනි! අපත් සිහි�ළ යුතු එයම  තමා

�වි�ම තමා �වියා සතු මහ  ධ්නය
හදවත සැ්නසුමට ඇත්චත්  එපමණය
සිඳ බිඳ මා එමගින හැම  අසහ්නය
රසවත් �රමු! ‘ධරණී’ �වි  මී ව්නය

ෙයො ඒක�ොයක
මොමිණියොව

මියැදුණු 
අමමො
මඳ්නල හම්න ඔචබ දහඩිය සුවඳ  චග්න
තුරුවැල් ලතා සිහිගනවයි ඔචේ  ගුණ
චගපැලම පනසලක් සිල් සුවඳින  පිරුණ
අමමා බුදුන සමචවයි මචග සිත  නිව්න

පිහි්නා දුක් සයුචර මචග දු� �ර  පින්නා
දිව රෑ චදචක් රකිමින මා ළඟ  උන්නා
රනපැහැ චදච්නත් තුළ �ඳුළැලි  සඟවන්නා
අමමා මිස �වුරු දරු දු�  හඳු්නන්නා

අහිමිව ගියත් පිය චසච්නහස මචේ  චලාචේ
්නැත කිසිවිට� අමමා මා  තනිච�රුචේ
මහචමර චලසින ච්නාසැලී �රදර  හමුචේ
තුරුලට අරන හිස අතගා දු�  කිේචේ

මා දිරි ගනවලා යහපතටම සිත  ්නමමා
ඔබචේ ගුණ ලියාවත් �ර ච්නාහැකිය  නිමමා
දී චසච්නහස රැ� මට �රමින  චපමමා
නිවන පුචේ වැඩියා ආදර  අමමා

කුමුදු රුවන පතිරණ
කුලියොපිටිය

�ෑ�ො
්නෑදෑ සනුහචේ මට වුන මචගම කියා
්නම කීයක්ද එය කිය්නට ච්නාහැ� ලියා
ඉරණම චලසින මචග හිමි ආ විටදි චසායා
ඒ දා පටන මචග ්නෑ්නා වුණා ඔයා

දිවිචේ චන� දුක් චදාම්නස අත්විනද
මත�යි හිමි ්නමින නුඹ ්නැගි ඒ �නද
දූ දරුවනට රස මුසුවට චපම බැනද
ඒ හිත ච�ාචහද ඔය චලස වූචේ මනද

දූ දරුවන මචේ මම ච්නතු චලස රැක්�ා
සුනදර සිහි්න ඒ අය චවනුචවන දැක්�ා
ඒ මම එචහම මුත් මචග ආදර අක්�ා
දිවිචේ සියලු චේ දු� විලසම දැක්�ා

ගිහිචගයි සබඳ�ම අත්හැර දමන්නට
හිතුවද �හවතින ගත සරසවන්නට
ඇරයුම �රමි දවස� චමහි වඩින්නට
අස්නක් සුදට ස�සන්නමි පුදන්නට

දීපිකො ප්රියෙර්ශනී ප්ර�ොනදු
විේනලෝරොවත්
නමොරටුව

සුළං රැල්ල� 
ප්ාේ්ථ්නය
චේෂ උස �ඳු මුදුන මත්චත්
සුදු වලා �ැටියක් තබා යමි...
මිචයන්නම අර අදි්න තුරු මත
එක් �ැකුළු පැතුමක් තබා යමි...
මග බල්න විඩාපත් චසාචහාන මත
සුදු ලිලී චපාකුරක් හලා යමි...
රැචඳන්නට ච්නාහැකිව උනුන ළඟ 
වැළචප්නා ච්නත් �ඳුළු එක්ච�ාට
ලවණ ච්නත් �රදියට මුසු�ර
සයුරු රළ මත වීසි �ර යමි...

වී.නේ.සමොධි සනදීපනී
නකොෙඹ විේවවිද්ොලය

ජීවිතය
ජීවිචත් ්නම මහා අරුචමකි
සිතන්නටවත් බැරි නිසා

පැතුම චපාදි බැඳ
හද්න මනදිර

නිචමෂයකින දුර ගියා
හඬන්නට බෑ නිතර අප හට

චලෝ සතන ඇත
ච්නත් අයා

දරාගමු අපි ජීවිචත් චම
චහට සතුට ගැ්න සිත සිතා

බී.එම.සී.එේ.බුල�වැව
මප/ග/මිේලවො� මහ විදුහල

රනප්ේ 
නසය
සියපතක් චස
දුන මචේ ආදරය
ලදුපතක් චස
ඉවතලූ ආදරය
රනපතක් චසය
මට මචේ ආදරය

ලේෂමි කුමොරි
වොරියනපොෙ



ච�ාළඹ 7 විචේරාම මාවත අං� 91 හි පිහිටි ලිබේටි පේලිෂේස ( චපෞේගලි�) සමාගම විසින, මල්වා්න �ළුච�ාඳයාචේ පිහිටි සිය මුද්රණාලචේ මුද්රණය �ර ප්සිේධ �ර්න ලදී.


