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ෆෘ� ෙ��
අව� ද්ර�
² ෙ���� ග්රෑ� 400

² �ලැ� කර�� ග්රෑ� 400

²  �ය� �� ග්රෑ� 400

² ක� ග්රෑ� 200

² ඉ�� ෙදා� ග්රෑ� 200

² කැ��� ��� ග්රෑ� 200

² ��� ෙදා� ග්රෑ� 200

² ච�ච� ග්රෑ� 200

² �ෙ�� ෙච�� ග්රෑ� 200

²  ෙරා� එස�� ෙ� හැ� 2

² ආම�� එස�� ෙ� හැ� 2

² වැ�ලා ෙ� හැ� 3

² තලාග� කරද�ං�, කරා�නැ�, සා��කා ෙ� හැ� 3� 

පමණ (�ප�ස� �ශ්රණය)

² ර� ���ට� 100

² ��� ෆෘ� ජෑ� ෙ�ස හැ� 4

² ෙගා�ඩ� �ර� ෙ�ස හැ� 4

² � පැ� ෙ�ස හැ� 4

² ෙ�ඩ� ෙග� 1ක සහ ෙද� ෙග� 1ක ෙල�

ෙ�� �ශ්රණය සඳහා අව� ද්ර�
� ² �� ග්රෑ� 250

� ² බට� ග්රෑ� 250

� ² ��� �� ග්රෑ� 100

� ² ��තර 5

� ² �ප�ස� ප�ඩ� ෙ� හැ� 2

සාදන ක්රමය
² පල�� හා ෙදා� ව�ග ෙහා�� �ඩා කැබ�වලට 

කපාග�න.

² ක� �ඩාම කැබ�වලට කපාග�න.

² ෙ�ඩ� සහ ෙද� ෙල� �ක ෙ�� කරග�න.

² ජෑ�, � පැ�, ෙගා�ඩ� �ර�, ර�, වැ�ලා, ආම�� 

එස��, �ප�ස� ප�ඩ�ව�� ෙකාටස� කපාග� 

පල�� �ශ්රණයට දමා ෙහා�� කලව� කර�න.

� � ෙමම �ශ්රණය පැය 24� වසා තබ�න.

ෙ�� �ශ්රණය සා�ගැ�ම සඳහා
² �දැ� බට� සහ ��� �� දමා ��තර එ�� එක දමා 

�� කර හලාග� ��, �ප�ස� ප�ඩ�ද ඊට එක� 

කර ෙහා�� �� කර�න.

² ෙමෙ� සා�ග� ෙ�� �ශ්රණය පල�� �ශ්රණයට 

කලව� කර�න.

² දැ� තැ�යකට ෙත� කඩ��ය� දමා අඟලක උස 

ප්රමාණයට බැට� එක දමාග�න.

� � ෙස��ය� අංශක 130 පැය 2� �නා� 15� පමණ 

ෙ�� කරග�න.

ඩ���. එ�. ආ�. 
ඉ��� �රෙ�කර
ආපනශාලා ප්රධාන �පෙ��
ආගමන �ගමන ෙදපා�තෙ���ව
බ�තර��ල

�ශ්ර ����
අව� ද්ර�
² ���� ග්රෑ� 750

² ��� ෙහා �� ෙකාළ ග්රෑ� 200

² කැර� ග්රෑ� 150

² ���� ග්රෑ� 25

² ඉ�� ග්රෑ� 25

² ඉ�ෙසා ග්රෑ� 200

² දැ�ෙලා ග්රෑ� 200

² ක� නැ� ���ම� ග්රෑ� 200

² ��තර 3

² ග���� ග්රෑ� 10

² �� ෙ�ස හැ� 2

සාදන ක්රමය
² පළ�ව ���� ඇ� පමණට �� දමා 

ත�බා ග�න.

² ඉ�ප� ඇ� ජලෙය� ෙහා�� ෙසා� 

ව�ර ෙපරා භාජනයකට එ�කර ග�න.

² දැ� ඉ�ස�, දැ�ල�, ��� ම� ෙවන 

ෙවනම බැදග�න.

² භාජනය� �ප තබා එයට ෙත� එ�කර 

���ව කපාග� ඉ��, ���� දමා 

ර�ව� පැහැ වන�� බැදග�න.

� ² ඉ�ප� එයට ��තර එක� කර කැර�ද 

එක� කර කලව� කරග�න. 

² ප�ව ත�බාග� ���� දමා අව� 

පමණට ��, ග���� ��, �� ද දමා 

කලව� කරග�න.

² ඉ�ප�ව බැදග� ඉ�ස�, දැ�ල� හා 

��� ම� ඊට එක� කර �� ෙකාළ 

දමා ෙහා�� කලව� කර කෑම ෙ�සයට 

යව�න.

ෙව�ටබ� සැල�
අව� ද්ර�
² ෙකාළ ���ඤා ෙග� 1 ² කැර� ෙපා� ෙග� 1

² � �� ෙග� 1  ² ෙකා�තම�� ෙකාළ ග්රෑ� 20

² අ���� කර� 2  ² ග���� �� �ව�පය�

² �� �� අව� පමණට ² ෙයාග� 1

සාදන ක්රමය
² කැර�, � �� ෙග�වල ෙපා� ඉව� කර ෙහා�� ෙසා�ග�න.

² එෙ� ෙසා�ග� කැර�, � ��, ���ඤා �ඩා ෙකා� හැඩයට කපාග�න.

² අන��ව ෙකා�තම�� ෙකාළ �ක ���ව කපා අ���� කර� ෙදකද 

�ඩාවට කපාග�න.

² දැ� ෙකා� කපාග� එළව� �ක ෙබා� එකකට දමා �� ��, ග���� �� 

රස අ�ව එ�කර එයට අ���� �ක දමා ෙහා�� කලව� කර ෙයාග� එක 

දමා කලව� කර�න.

² ෙමම සලාදය ��ග�වන භාජනයට දමා ඒ මතට ෙකා�තම�� ෙකාළ �ක 

��� යන ආකාරයට දමා ��ග�ව�න.
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ආර්ථික අර්බුද මැදත් 
වසන්තය උදා කරගන්න හැටි 

වසනති කියයි

වසනති ්නා්නායකකාර

• සසවවනදි සහට්ටිආරච්චි

කෑමවලට වඩා අඩු මිලට හ�ායාගන්න 

පුළුවන අහේ කෑම හකායිතරම් ්නම් 

තිහය්නවද?

සති තු්නකට සැරයක් මාළු මාකට් 

ගිහිලලා මාළු හග්නැලලා සුදද කරලා ෆ්රිජ් 

එහක් දාලා තිය්නවා. ඒක �රි ප�සුයි. ගාණත් 

අඩුයි. 

ඒ වහේම ආ�ාර ආහදශක පාවිච්චි 

කරන්න අපිට පුළුවන. මස් 100gක ගුණ 

හකාස් ඇට කිහිපයක තිහය්නවා. දැන 

හිතන්නහකෝ හව්නදා පරිේපු කිහලෝ �තරක් 

ගිය හගදරක් ්නම් පරිේපු කිහලෝ හදකක් 

ගන්න. පරිේපුවලට කංකුන, අලහකාළ, 

තම්පලා, සාරණ එකතු කරලා හතම්පරාදු 

කරලා හ�ාදදක් �දාගන්න. ඒකත් එක්ක 

ය�මින බත් කන්නත් පුළුවන. පරිේපුත් 

ඉතිරියි. 

මම දැන පිට හගදරකට ගියත් බිස්කට්, 

හක්ක් වහේ හද අරහග්න යනහන ්නැ�ැ. 

සීනි පැකට් එකක්, හත්, හපාල ටිකක් අරන 

ය්නවා. හම් හවලාහේ බිස්කට්, හක්ක් වැඩක් 

තිහයනහන කාටද? ඒ වහේම හකාහේ �රි 

ගම් පළාතකට ගිහයාත් එහේ තිහය්න හකාස්, 

හදල ඉලලගන්නවා. ඒකට මම ලැජ්්ා 

්නැ�ැ. හම් හවලාහේ අපි කාටත් ඔය පුහු 

මාන්නය බිමින තියන්න හව්නවා. 

ඉස්සර අහේ අම්මලා, අත්තම්මලා 

පැනසල අඟලක් තරමට ඉතිරි වුණ�ම 

ඒකට උණ බට කෑලි �යි කරලා පාවිච්චි 

කර්නවලු. හම් හවලාහේ ඒ තරම් සකසුරුවම් 

හවන්න ඕ්න හවලාවක් කියලයි මට 

හිහතනහන. ඒ නිසා මම අ්නවශ්ය හදවල 

ගනහනම ්නැතිතරම්. ඒකට ගෑනු අපිටත් යම් 

යම් කැපකිරීම් කරන්න හව්නවා.

හගාඩක් කානතාවනට ඇඳුම් 

පැළඳුම්වලට මාසිකව හලාකු වියදමක් 

ය්නවා. ඇත්තටම මම ්නම් ඉස්සර ඉඳලම 

ඇඳුම් ගනහන හබාහ�ාම අඩුහවන. ඇහේ 

�ැඩය හව්නස් හවලා ඉවත් කහළාත් 

ඇහරන්න මම ඇඳුම් අයින කර්නවා අඩුයි. 

මීට අවුරුදු ද�යකට කලින ගත්ත ඇඳුම් 

එහ�මත් තවම අඳි්නවා.

මට සපත්තු කුට්ටම් තු්නක් තිහය්නවා. 

ඒ තු්න මට ඇති. හම්කේ බඩුත් හලාකුවට 

පාවිච්චි කරනහන ්නැ�ැ. හ�ාඳ ප්රමිතිහේ 

ලිේස්ටික් හදකක් අරගන්නවා. ඒ හදක 

අවුරුදු කීපයක් ගාන්න පුළුවන. පර්ෆියුම් 

එකක් අරන ඒක ඉවර වුණාම තව 

එකක් ගන්නවා. මම දැන පාවිච්චි කර්න 

�ෑන්ඩබෑේ එකට අවුරුදදයි. ඒකත් මට 

තෑේගකට ලැබුණු එකක්. 

�ැබැයි අහේ හගාඩක් අයට කෘත්රිම 

ආභරණ, ඇඳුහම් පාටට කියුහටක්ස්, 

ලිේස්ටික්, �ෑන්ඩ බෑේ ්නැතුවම බැ�ැහන. 

එහ�ම හ්නහමයි, හම් හවලාහේ අපි ටිකක් 

සකසුරුවම් හවමු. හවඩින එකකට ගියත් 

තනියම පුංචි හම්කේ එකක් දාගන්න බලන්න. 

හවලාව තිහය්නවා ්නම් හරදි අරන තමනහේ 

ඇඳුම් ම�ගන්න බලන්න. දනහන ්නැත්්නම් 

ඒවා ඉහග්නගන්න. ඒවහගන අහේ කාලය 

වහේම සලලිත් ඉතිරි හව්නවා කිය්න එකයි 

කියන්න ඕහන.”

“හලඩක් �ැදිලා හබහ�ත් කරන්න 

කලින ඒක �ැහද්න එක ්නතර කරගන්න 

කියලා කතාවක් තිහය්නවහන. �ැබැයි අහේ 

හගාඩක් අය කරනහන මුලින පරිස්සම් හ්නාවී 

පස්හස් හබහ�ත් හ�ාය්න එක. ඒවහේ තමයි 

අරපිරිමැස්ම, පරිස්සම වහේ හදවල කතා 

කරන්නත් අපිට ප්රශ්නයක් එන්නම ඕහන. 

�ැබැයි මම එහ�ම හ්නහවයි. අහේ අම්මයි, 

තාත්තයි පුංචි කාහලදිම අපිට අරපිරිමැස්ම 

හුරුකළා. ඉතින විවා� වුණු දවහස් ඉඳලා 

මම �රි සකසුරුවම් ගෘ�නියක්. ඒ නිසා 

සම�ර හපාඩි හපාඩි හව්නස්කම් ඇහරන්න 

ආර්ථික අර්බුහද කියලා අමුතුහවන ම� 

හව්නස්කම් කරන්න මට ඕ්න වුහේ ්නැ�ැ.

ඉස්සර මම පාවිච්චි කහේ ගෑස් 

ලිප විතරයි. ගෑස් ප්රශහන කාහලදි ගෑස් 

හපෝලිම්වල ඉන්න අපිට කාලය තිබුහේ 

්නැ�ැ. ගෑස් පිරිම�ගන්න අපි හපාලකටු 

අඟුරු ලිපට හුරුවුණා. දැනුත් හගාඩක් 

හවලාවට උයනහන ඒහකන. ඒක නිසා ඉස්සර 

මාස 4න ඉවරවුණු ගෑස් සිලිනඩරය මාස 

�තක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන.

ඉස්සර ඉඳලම හගදර කරනට් එකත් 

�රියට පිරිම�්නවා. සති හදකකට සැරයක් 

හවාෂින මැෂින එහක් හරදි හසෝද්නවා. 

පුංචි පුංචි ඇඳුම් එකතු හ්නාකර එදිහ්නදා 

හසෝදගන්නවා. හගාඩක් අය හරදි 

හසෝද්නහකාට හවාෂින මැෂින එකට සබන 

කුඩු �ැඳි �තර ප�ක් දා්නවා. එහ�ම කළාම 

සබන කුඩු ටිකත් ්නාස්ති හව්නවා. ඒ සබන 

හසෝදන්න වැඩිපුර වතුරත් ය්නවා. ඒ වහේ 

හදවල ගැ්න හලාකුවට හිතන්න පුළුවන ්නම් 

්නාස්ති හගාඩක් අවම කරගන්න පුළුවන.

දරුවට අසනීප නිසා රැකියා 

සම්බන්ධහයන ම�ත්තයටයි මටයි තීරණයක් 

ගන්න වුණා. මහේ රැකියාහවන මට වහේම 

දරුවටත් ලැහබ්න ප්රතිලාභ වැඩියි. ඒ නිසා 

දුව හවනුහවන රැකියාව කැප කරන්න 

ඔහු කැමති වුණා. ඉතින හගදර වියදම් 

බලාගනහන මම. මට ලැහබනහන මාසික 

හේත්නයක්.

මුදල වියදම් කරදදි අවශ්ය හදවල, 

අත්යවශ්ය හදවල, අ්නවශ්ය හදවල කියලා 

හකාටස් තු්නකට හබදාහග්න තිහය්නවා. ලයිට් 

බිල, හබහ�ත්, ගෑස් වහේ හදවල අත්යවශ්ය 

හදවල නිසා ඒවට මුලිනම මුදල ඉවත් 

කර්නවා.

හගදරට ගන්න කළම්නාත් හකාටස් 

�තරකට හවන කරහග්නයි තිහයනහන. 

සිලලර බඩු, එළවලු/පලතුරු/පළා, සබන, 

ෂැම්පු වහේ හදවල, දුවට අවශ්ය හදවල. ඒ 

හදවල ගන්න විදියත් කියන්නම්. 

කරපිංචා, මිරිස්, හතබු, පැෂන, 

කංකුං, හගාටුහකාළ වහේ හදවල වත්හත් 

හිටවගත්තා. ඉතින ඒ ටිකට සලලි 

යනහන ්නැ�ැ. හම් ළඟදි මම තව වැඩක් 

පටනගත්තා. හකාවි්ඩ කාහල හදරහණන 

කාබනික හපාහ�ාරවලින වගා කර්න 

හප්රෝග්ැම් එකක් පටනගත්තා. ඕක කරහග්න 

යදදි ‘රසායනික හපාහ�ාර ්නැතිව වගා 

කරන්න බැ�ැ, ටීවී චැ්නලවලින බයිලා 

ග�්නවා’ කියලා සම�රු කිේවා. ඒක 

හබාරුවක් හ්නාව්න බව හපනවන්න මාත් 

හපෞදගලිකව වගා කරන්න හිතුවා. ලක්මිණී 

කියලා මම දන්න ්නංගි හකහ්නක් ඉන්නවා 

අලගම පැත්හත්. ඒක �රි සරුවට වැහව්න 

ගමක්. එහේ අක්කහර්ක ඉඩමක් අරන 

හකහසල, බතල, එළබටු, වම්බටු හිටවන්න 

ගත්තා. දවස් කීපයකට සැරයක් එහේ 

ය්නවා. හම් ළඟදිත් ගිහින පැෂන වැල 

හිටවලා ආවා. ටික කාහලකින ඒවහේ 

පලදාවත් ලැහබයි. එතහකාට ඒ අවශ්ය ටික 

හගදරට අරහග්න ඉතිරිවයින ආදායමක් 

ලබාගන්නත් පුළුවන.

හගදර අයට �රියන්න මාහසකට 

සැරයක් සිලලර බඩු, සබන බඩු ටික 

හේ්නවා. මිරිස්, තු්නප� වහේ හදවල 

මාහසටම පරිස්සම් කර්නවා. හ්නාකා හ්නාබී 

ඉඳලා එහ�ම හ්නහමයි අවශ්ය ප්රමාණවලින 

දාලා.

මිදි, හදාඩම්, ඇපල වහේ පලතුරු 

හේනහන ්නැ�ැ. ඒ හවනුවට හදශීය පලතුරු 

වැඩිපුර ක්නවා. දවස් කිහිපයකට සැරයක් 

එළවලු, පලතුරු ගන්නවා. ඒවා ගන්නහකාට 

හලාකු හලාකු සුපර් මාකට්වලිනම ගන්න 

ඕ්න ්නැ�ැ. පාර අයිනවල හගවලවලින 

කඩාපු අලුත් එළවලු, පලතුරු හබාහ�ාම 

අඩුවට තිහය්නවා. අනික හබාහ�ාම ඉස්තරම් 

ඒවහගන හතෝරගන්නත් පුළුවන. 

ඒ විතරක් හ්නහමයි බිස්කට්, පැණි බීම, 

හචාක්ලට් වහේ හදවලුත් අපි හේනහ්නම 

්නැ�ැ. පිටරටින හතාග පිටින එ්න විෂ 

සකාසේ හරි ගම් පළා්තකට 
ගිසයාත් එසේ තිසය්න සකාස්, 
සදල් ඉල්්ලගන්නවා. ඒකට මම 

්ලැජ්ා ්නැහැ. සම් සව්ලාසව අපි 
කාටත් ඔය පුහු මාන්නය බිමින 

තියන්න සව්නවා. 

බුද්ධ කාහල හිටියා ජීවක කියලා 

හබාහ�ාම දක්ෂ හවදැදුහරක්. සාහක්ත 

නුවර සිටුතුමාහේ හදවිය කාලයක 

ඉඳලා  සුව හ්නාව්න හිහස් රුදාවකින පීඩා 

විඳි්නවා කියලා හම් ජීවක වවද්යතුමාට 

දැ්නගන්න ලැබුණා. ඉතින තමනට 

හදවියහේ හරෝගය සුව කරන්න පුළුවන 

කිය්න විශවාහසන ඔහු සිටු මාලිගයට ගියා.

පස්හස් හදවියව පරීක්ෂා කරලා 

බලලා ප්රතිකාරවලට ගිහතල ස්වලපයක් 

ඉලලාගත්තා. ප්රතිකාර කර්න අතරතුහර් 

ජීවක අතින ගිහතල ස්වලපයක් බිමට 

�ැලුණා. ඒක දැකපු සිටු හදවිය පුළුන 

කෑලලකින ගිහතල ටික අරන තියන්න 

හස්විකාවකට නියම කළාලු. ඉතින එහවහල 

හම් සිදුවීම දැකපු ජීවක හිතුහේ සිටුතුමිය 

ම� මසුරු හලෝභ තැ්නැත්තියක් කියලයි.

හකාහ�ාමින හකාහ�ාම�රි ප්රතිකාර 

නිසා හදවිය සුව වුණා. ඒ වහේම හවදතුමා 

තමන ගැ්න සිතපු විදිය ගැ්නත් ඈට 

හ්නාහත්රුණා හ්නහවයි.

“බිම වැටුණු තෙල් අරන් තියන්්න 
උපතෙස් දුන් නිසා මම ත�ෝභී අතයක් කිය�ා 
හිතුවා තන්ෙ? අපි වතේ සමහර කාන්ොවන් 
සමපතව� ආරක්්ාව ගැ්න නිෙර 
හිේනවා. අ්නවශ්ය ත�ස සමපත භාවිො 
කිරීතමන් ඒවා ්නාස්ති තව�ා ය්නවා ෙකින්්න 
අපි අකමැතියි. ඒ ඇරත තම ගිතෙලින් 
ගන්්න පුළුවන් ප්රතයෝජ්න ත�ාතහෝමයක් 
තිතය්නවා” තමනහේ අරපිරිමැස්ම ගැ්න සිටු 

හදවිය පැ�ැදිලි කළා.

ඉස්සර කාහල ජීවත්හවච්චි 

හබාහ�ෝහද්නා ඔය සිටුහදවිය වහේ �රි 

අරපිරිමැස්මයිලු. �ැබැයි දැන කාහල 

කානතාවනහග ්නම් ඒ ගුණය ටිකක් අඩු 

බව අකමැත්හතන වුණත් අපිට පිළිගන්න 

හව්නවා.

�ැබැයි ඔය අතහර් සාහක්ත නුවර 

සිටුහදවිය වහේ කානතාහවාත් ්නැතිවම 

හ්නහමයි. හදරණ මාධ්ය ්ාලහේ 

සාමාන්ාධිකාරී, හයේෂ්ඨ මාධ්යහේදීනී 

වසනති ්නා්නායක්කාරත් එහ�ම කානතාවක් 

බවයි අපි අ�ලා තිහයනහන. ඉතින හම් වහේ 

�ැහමෝටම අමාරු කාහලක ඇහේ හගදර 

කුස්සිහේ ආර්ථිකය සමබර කරගන්න �ැටි 

දැ්නගන්න අපි ඇයට කතා කළා.
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මා�ෙ��

�ල� ෙ�නා�ංහ

මට ඒ ෙගදර 
�����ෙ� 
ෙෆා� න�බ� 

�ක ෙද�න. මං 
ඉ�� හ�ය 
බලාග�න�

අ�ංසක බ�වකට 
ෙෆාෙටා මෑ� පදය� හදලා

�ව�ප� ආයතනවල ෙ�වය කරන 

��ර ෙ�වෙ� ��� ඡායා�ප 

����ට අමතරව අව�ථාෙනා�තව 

බා��� ෙ�වයට එ�කරග� ලබන 

ඡායා�ප ����ද ෙව�. ඔ�� අතෙ� 

�� එ�තරා ��ෙ�� ච�තය� ෙ� 

ෙමාෙහාෙ� මෙ� මතකයට නැෙග�. �ට 

කෙලකට ඉහත ජාඇලට ෙනා��ව �ඩා 

ඡායා�පාගාරය� පව�වාෙගන �ය ඔ� 

ප�කෙලක එය වසා දමා ඉඩ� සහ වාහන 

ෙබ්රාක� වැඩවල ෙය��. ඉ�ප�ව ම�� 

ක�ක� කළ බව�ද මතකය. ඒ ෙකෙ� 

ෙහා ඡායා�පකරණය ස�බ�ධෙය� 

පැව� හැ�යාව ෙම� දස �ණයක 

�ඨ හැ�යාව�ෙග� ස�� ඔ� ‘මෙනා’ 

ය�ෙව� හ��ව�. 

�ට මද කෙලකට ෙපර මෙනා තම� 

ෙ�වය කළ �ව�පෙ� මා�ෙ���යක 

සමඟ ��ල��ය ප්රෙ�ශෙ� පැර� 

වල�ව� බ� �ෙවසකට �ෙ� එම 

ෙග��ය�ෙග� මා�යට අව� �ම� 

ෙහා ක�� �ක� ෙගා�කර ගැ�මටය. 

මෙනාෙ� වය�� අඩ� පමණ � එම 

මා�ෙ���ය තම� ෙම� ඇ�ට�ණා � 

ෙනාමැ� බව මෙනා දැන ��ෙ�ය.

එම පැර� �වස අෙ�ක�ධ ��තල 

භා�ඩ ඇ�� ෙනාෙය�� ෙකෟ�ක 

ව���ෙග� �� පැව�� තැන� �ය. 

සාමා�ෙය� ��ය� තැනකට �ය �ෙටක 

ෙහා මඟෙතාට� යෙම� �ණගැ�� �ට 

ඒ තැනැ�තා සමඟ අ�තයටම ��පහ 

�ෙ� කලාව මෙනා උ����තාවටම ද�. 

ඒ අ�ව තම� �ය ක�ණට අමතරව එම 

ෙග��ය� සමඟ ඕනෑවට� වඩා �හද � 

මෙනා එම �වෙ� සාලය මැදට ව�නට 

�� ��තල පහන� වටා කැරෙක�� 

ඒ ෙදස මහ� �ප��ෂාකා�ව බල�නට 

�ය. ඔ�ෙ� හැ��� රටාව සහෘද 

මා�ෙ���යෙ� ෙ�ම ෙග��ය�ෙ�ද 

�ෙ�ෂ අවධානයට ෙයා�ව ���.

“ඇ� ෙමාකද ඔය පහෙ� ෙමාක�හ� 
ප්ර�නය� �ෙයනවද? ඕක �ට අ��� 
පනහකට �තර ක�� අෙ� ��තා 
ෙ�වාෙල�� ග�� එක��.” මෙනාෙ� 

�ප��ෂාකා� බව �� ඒ ෙග��යා �ය.

“ඒක තම� මා� ෙ� බැ�ෙ� ෙ� 

වෙ� එක� ෙගදරකට ආෙ� ෙකාෙහාමද 

�යලා.” මෙනා �ෙ� එම පහන ��ෙ� 

ඇ� ��� �පෙ� කරම� සහ �යාප� 

���ස��. ඊළඟට ඔ� එම පහෙ� මාල 

��පය� වශෙය� ඇ� වැ�ද ගණ� 

කර�නට �ය.

“මම ද�න ��යට න� ෙ� වෙ� 

පහ� ෙගව�වල �යාග�ෙ� නෑ. හැබැ� 

ඔබ�ම�ලා කැම� න� ෙ�ෙ� ���රය� 

අර� මට අෙ� ���මාෙග� අහ�න 

��ව�.” තව�රට� මද ක�පනාවක 

ෙය�� මෙනා �ය.

“ෙ� වෙ� පහන� ෙගදරක ��ණම 
ෙමාකද ෙව�ෙ�?” මෙනාෙ� කතාෙව� 
අ�දම�ද � ෙග��යා ඇ�ය. “මම 
එෙහම හැමෙදය�ම �යන එක හ� නෑ. 
ඒ� මම �ත�ෙ� ෙ� ෙගදරට ප�ලට 
බලාෙපාරා�� �� ���ව න� අ�ෙව�න 
නැ�ව ඇ�?” මෙනා �ෙ� ය�ත� හඬ 

නග��.

“ඒක න� ස���ණ ඇ�ත.” එම �වෙ� 

ගෘහ�ය වහා ඉ��යට පැන �වාය. ප�ව 

මා�ෙ���ය එ� �ය කා�ය ��කරන 

අතෙ� මෙනා තම�ෙ� ෙමම ��ත 

�ම�ශන කා�ය �ගටම කරෙගන ය� 

ෙප�ණ.

“ඉ�� අ� ෙකාෙහාමද දැනග�ෙ� 

ෙ� පහන ��� ෙගදරට හ� අ�ට 

හ� ෙදාෂය� �ෙයනවද �යලා?” එම 

මා�ෙ���ය සමඟ මෙනා ආප� එ�නට 

සැරෙස�� ෙග��ෙයා ඇ�හ.

“ඒකට ඒ තර� කලබල ෙව�න එපා. 

ෙකාකට� මට දව� ෙදක �න�� ෙකා� 

එක� ෙද�නෙකා. මම අෙ� ���මාට 

ඒ ���ෙ� ෙප�නලා හ�ම ��තෙ� 

�ය�න�. අෙ� ���මාට ඔය වෙ� 

ෙ�ව� ගැන ��ම දැ�ම� �ෙය�ෙ�.” 

මෙනා �ය.

ෙකෙ� ෙහා එම මා�ෙ���ය 

��ල��ය ප්රෙ�ශය ��ෙකාට ��කරන 

ලද ෙතාර�� ස�පාදනය එතර� සා�ථක 

ෙනා�ම මත එම �ව�පෙ� �ෙ�ෂාංග 

ක�තෘෙ� දැ� ෙදාෂාෙරාපණය� ඇය 

ෙවත එ�ල �ය. ඒ ස�බ�ධෙය� �දහසට 

ක�� වශෙය� තම� �ය ��ල��ය 

�වෙ�� මෙනා � ෙ� සහ ඔ� හැ��� 

අ�දම හා ඉ� තම�ට �� බාධාව ඇය 

�ෙ�ෂාංග ක�තෘවරයාට අ�ර� නෑර 

ෙහ� කළාය. එ�ට �ෙ�ෂාංග ක�තෘෙ� 

��ෙ� පැව� ෙනාපහ� බව ෙව�වට ඊට 

මහ� �ම�� සහගත බව� ආෙරාපණය 

��.

“මට ඒ ෙගදර �����ෙ� ෙෆා� 

න�බ� �ක ෙද�න. මං ඉ�� හ�ය 

බලාග�න�.”

�ෙ�ෂාංග ක�තෘ ස��� ෙලස �ය.

සාමා�ෙය� එව� බා�ර ඡායා�ප 

���� �ව�ප�වල ෙ�වයට කැඳවාග� 

ලබ�ෙ� ෙ�වා අව�තා මත පම�. 

එෙහ� එම ��ල�� ගම�� ස�යකට 

හමාරකට ප� මෙනාෙ� ෙ�වය අ���වා 

ඔ�ට එම මා� ආයතනයට ���ම 

පවා තහන� කරන ල�. ඒ බව දැනග� 

මා�ෙ��� ඒ ��බඳව මෙනාෙග� �ම� 

�ට ඔ� ඒ සැමට �යා ඇ�ෙ� “අර මා� 

එ�ක �ය ෙක�ල මං ගැන ෙලා�ක�ට 

ෙ�ල� �යලා. ඒ� මහ �� ෙබා�බය�, 

ඔය හතරමා�මකව� �යාග�න එපා” 

ය�ෙව�. ඒ ෙකෙ� ෙහා මෙනා � එම 

කතාව මා�ෙ���යටද අස�නට ලැ�� 

අතර ඇය හඬාෙගන ෙගා� මෙනාෙ� 

එම අ�ත ෙචාදනාව ��බඳව �ෙ�ෂාංග 

ක�තෘ ෙවත ෙ�ම ප්රධාන ක�තෘ ෙවතද 

සැලෙකාට ��න ල�.

එෙත� මෙනාෙ� ෙ�වය අ����මට 

ෙ��ව ��ව�� ෙනාදැන �� අතර 

ඔ�ෙ� ‘බළලා ම�ෙල� එ�යට පැ�ෙ�’ 

එම මා�ෙ���යට කළ ෙචාදනාව� 

සම��.

ඇෙ� �ම අ�ව ��ල��ෙ� එම �වස 

ෙවත �රකතන ඇම�ම� �� �ෙ�ෂාංග 

ක�තෘ, මෙනා ��� එම �වෙ� ��කරන 

ලද �තල මංෙකා�ලය ��බඳ ෙතාර�� 

�ස� අනාවරණය කරෙගන ���. එම 

�වැ�ය� �යා �� අ�දමට ඊට ප� 

�න ඔ�� මෙනා ෙවත ලබා�� �රකතන 

ඇම�මට අ�ව මෙනා තම ���මා 

වශෙය� හ��වාග� ��ගලෙය�ද සමඟ 

එම �වසට ෙගා� �ෙ�. එ�� ඒ ��ගලයා 

��� එම �වෙ� �� ��තල සහ ෙකෟ�ක 

භා�ඩව�� සැල�ය �� ෙකාටස� අ�බ 

පල ෙගනෙදන ඒවා ෙලස න�ෙකාට ඇත.

“ප�ෙ� ෙකාෙහාමහ� ඒ �යන 
බ� �යකට හ� කම� නෑ ඉ�මනට 
��න�න �යලා එයාලා ද�න ���� 
�දලා� ෙකෙන� ඒ ෙගදරට යවලා ඒවා 
��ෙකා�ෙලට අරෙගන. න�� අෙ� 
��හා ඒ වෙ� වංචාව� කළා �යලා 
අදට� ඒ ෙගදර ���� ��ග�ෙ� නෑ. 
එයාලා �ත�ෙ� අෙ� ��හා ඒ ෙගදරට 
ආෙ� ��ෙ� වාසනාවකට �යලා.” ප�ව 

මෙනාෙ� එම උ�පරවැ��ය ��බඳව 

එම ආයතනෙ� කා�ය ම�ලය දැ�ව� 

කළ ප්රධාන ක�තෘවරයා �යා��ෙ� 

මෙනා එ�ල කළ අ�ත ෙචාදනාෙව� 

එම මා�ෙ���ය �ෙ��ෙකාට �දහ� 

කර��. එෙම�ම එම ආයතනෙ� ෙස� 

��ස � අ�දමට ප�ව මෙනා එම භා�ඩ 

ෙතාගය ��ෙකා�ලයට ග� �ාපා�කයාද 

ඒ අ���ම ෙකා�ලක�නට ඇත. ඒ ෙකෙ� 

ෙහා අප රෙ� බ�රතය ෙමව� ��ධාකර 

වංචාව�ට න��මට තම� �ළ පව�න 

��ා ��වාසද ෙ��වන බව �ව ��මය.
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w;a;kdhl tï' fyar;a

අ�තනායක 
එ�. ෙ�ර�

r;a;rka ÿfõ

r;a;rka ÿfõ

කාෙලකට උඩ� වස�ත 

��ග�නාරාල�, මම�, 

ෙරාහණ බැ�දෙ� 

මහ�මය� ��� ෙමෙහයව� ෙ�ශන 

මාලාව� අ� ග�� ගමට ෙග��චා. 

මම සා�� ගැන කතාකරනෙකාට �කා 

සමාජ මානව ��ාව ගැන කතා කළා. 

ෙරාහණ බැ�දෙ� මහ�තයා �තය 

��බඳව කතා කළා.

එක දවස� එෙහම වැඩසටහනකට 

අ� �යා ඇ����යට. �කාෙග�, 

බැ�දෙ� මහ�තයෙග� කතාව�� 

ප�ෙ� කතා කර�න ��ෙ� මට. අෙ� 

ෙ�ශන සක� කරලා ��ෙ� �භාගය 

ගැන කතා කර�න ෙනෙව� ��තය 

ගැන කතා කර�න. ඉ�� එ� මම 

කතා කෙ� �ය�යකෙ� දඩ�බරක� 

ගැන. මං ඒ සඳහා ෙනාෙය� උ�හරණ 

ෙතාරාග�තා. එක උ�හරණය� තම� 

�හාරමහාෙ��ය. හැබැ� හැෙමාම 

ද�න ෙ� ෙනෙව� මම කතා කෙ�. 

�හාරමහාෙ�� ගැන අෙ� ඉ�හාසය 

��� සඟව� ෙ� ගැන� මම කතා 

කෙ�. 

�හාරෙ��යෙ� අ�ම� තා�ත� 

අතර ෙපා� ගැට�ව� ��ණා. 

කැල���ස ර���ෙවා �හාරෙ��ෙ� 

අ�මට ෙගාඩ� ආදෙර�. ඒ �සාම 

එයා ක�� �හා බැ�ව� කැල���ස 

ර���ව�ට සැක�. ෙ��ට ෙ�ක 

මහ �සරදය�. ඇය කව�ව� ර�ට 

ෙ��ෙව�ච කා�තාව� ෙනෙව�. 

ඒ� සැ�යාෙ� ෙ� මාන�ක අසහනය 

ෙ��ට දරාග�න බැ� �ණා. ��ම 

වැ��ද� ෙනාකර �ඳව�න �ම ඇයට 

දරාග�න බැ� �ණා. වරද� ෙනාකර 

බැ�� අහන එක ෙ��යට �ශාල 

�ඩනය� �ණා. ර�ට ��ෙණ එ�තරා 

අ�දමක මාන�ක ෙරාගය�. ඔෙහාම 

ක� ගතෙව�� ෙ��යෙ� �ත ඉෙ�ම 

ර�ෙ� ෙසාෙහා�රා පැ�තට හැ�ණා. 

ෙ��යෙග� ම��ෙග� රහ� සබඳතාව 

අ��මට ර�ට අ��ණා. එෙහම ෙදය� 

�ෙ� තම�ෙ� ආ�මා�ථය �සා 

�යලා මත� ෙවනෙකාටව� ර�ෙ� 

ෙකාපය අ��ෙ� නැහැ, වැ� �ණා. 

ඔ� ම�� මර�න හැ�වා. ම�� පැනලා 

�යා. ඇ�තටම �ෙ� ඒ සෙහාදරයා 

ර�ට වඩා ෙ��යට ආදරය කළා. ඉ�� 

පැනලා �ය ම��ට ඕන �ණා ෙ��යට 

��ම� �ය�න. එයා ��ම� �යලා 

එයාෙ� යා�ෙව�ට ෙබා�වට ��� 

ෙපාරවලා රජ මා�ගය පැ�තට එ�වා.

කැල���ස ර�ට ��ණා 

හැම�ම එ�තරා හා��� නමකට 

�ෙ� ෙදන ���ද�. ර�ෙ� ම�� 

��� ෙබා�වට දරාග� යා�වට 

��වා, උඹ� ඒ හා���ෙවා ප�ෙ� 

පලය�. ර���ෙවා �ත� ෙ� 

හා���ව�ෙ� ෙගාලයා �යලා, 

හා���ෙවා �ත� අද ර���ෙවා 

�ෙනට තව හා��� නමකට ආරාධනා 

කරලා �යලා. රජෙග� ඇ�ෙළ� 

��� ෙපර� යා�වා කලබලෙ� ��ම 

ෙ��ය පැ�තට �� කරනෙකාට ඒක 

ර���ෙවා ඇ�ඳග�තා. රජ ��ෙ� 

මෙ� �සව ෙලා� හා���ෙවා එ�ක 

“ස� ඕෙක මම �ය�වා 
වගය� �ෙයනවා. 

ඒක �යවලා බල�න. 
ඔය ෙපාෙ� අෙ� 
අ�මෙග �රකතන 

අංකය �ෙයනවා. බලලා 
ඉවරෙවලා ස� ඒකට 

කතා කර�න.” මං ඉ�� 
ඔය ෙපාත ෙගන� �ක 
දවසකට ප�ෙ� ඒක 

�ෙය�වා

යා��, ෙපා� නම එ�න ඇ�ෙ� ��ම මට 

ෙහාෙර� ෙ��යට ෙද�න �යලා. ර���ෙවා 

ඉ�ෙස�ලම කෙ� නායක හා���ෙවා ෙත� 

කටාරමක �ලා පණ ��� ��ච� එක. 

ඒෙක� ෙ�නවා ර�ෙ� ඊ��යාෙ� තරම. 

ෙදව�ව ෙපා� හා���ෙවා කපලා ෙකාටලා 

�දට දැ�මා.

දැ� �ෙ� මෙ� මාතෘකාව �ෙ� 

දඩ�බර �ය�යකෙ� දඩ�බරකම යහප� 

ෙලස භා�තයට ගැ�මෙ�. ඉ�� එතන 

�ට� �ලා �තාලා බලාෙගන ඉ�නවා මං ෙ� 

ෙමාකද �ය�න ය�ෙ� �යලා.

ඉ�� එ� ෙ� ���ය ෙවන අතර හ�� 

��� ෙගාඩගැ�ම� ෙවලා �ෙයනවා. 

ඒ ෙවලාෙ� �හාරෙ��ය �ය� ආහාර 

ෙතාගය� ෙබා��වකට �ෙගන ��දට 

ඇ�� ෙවනවා. �හාරෙ�� ද�නවා 

තා�තා, අ�මා ෙදසම බලාෙගන �ව�ෙවන 

ෙකෙන� �යලා. එෙහ� අ�මා බා�පා 

එ�ක යා��, දැ� නායක හා���ෙවා 

ගැන කතාව�. ෙ�ෙක ඇ�ත �හාරමහා 

ෙ��ය ද�ෙ� නැහැ. ක�� හ�ද ක�� 

වැර�ද �යලා. ඇයට ෙ� ෙද�නම එපා 

�ණා. ඇය ��දට ���ණාට වඩා ඇය 

��දට ෙබා��ව�� ගම� කළා යන අතක 

ය�න. ඇය ෙබා��වට කෑම �ග�ෙ� 

��දට ��ෙව�න ෙනෙම�. ��ෙ� ��ත 

ෙවලා. නායක හා���ෙවා අපව� කළා 

�යලා ��ද ෙගාඩ ගැ�වාන� ��දට 

��ෙ� ෙත� කටාරම �� �යන ෙවලාෙ� 

ෙගාඩට ඇ�� හා���ෙවා ෙ�රග�න. 

��ද ෙගාඩගැ�ම� �හාරෙ��ය ��දට 

එක��ම� ��� ෙදක�. 

හැබැ� ඇය ෙ�රග�න ර���ෙවා 

�� ෙදය� කෙ� නැහැ. ඇය දඩ�බර 

ෙලස ය�ෙ� අ�මා� තා�තා� එපාෙවලා 

�යලා ර���ෙවා ද�නවා. ෙකාෙහාමහ� 

��ව�කාර දඩ�බර �හාරෙ��ය 

ෙබා��වට පාෙව�න ඇරලා ඔෙ� ��යා. 

මාගම ෙපෙදසට පා�ව එනෙකාට ඒ 

ආරං�ය කාව���ස ර�ට ආරං� �ණා. 

ඒ වන�ට කාව���ස ර� �වාහෙවල� 

��ෙ�. ර���ෙවා ඇයව පා�ෙව� 

ෙගාඩට අරෙගන �වාහ කරග�තා. ර�ට 

ෙ� �වාහෙ� ෙ�ශපාලන පැ�ත�� 

��ණා. ඇය රජ ප�ලකට ස�බ�ධ �ම 

ඉ� එක�. අෙනක ඇෙ� ��ව�කාර 

දඩ�බර �යාව. ඔ�න ඔය �වාහෙය� 

තම� ලංකාව ෙවන� කර� තව� දඩ�බර 

ඇ�ටරෙය� ඉප�ෙ�. ඒ ඇ�ටරකම 

ඔ�ට ආෙ� අ�මෙග�. ඒ දඩ�බර අ�මා 

නැ�න� ගැ�� එළාර ර�ව පර�ද�ෙ� 

නැහැ.

ඔය ��යට �ෙ� මම �ය�යකෙ� 

දඩ�බරකම රටක ෙ�ශපාලනය ෙවන� 

කර� හැ� මං ඒ ද�ව�ට පහදලා ��නා.

ඉ�� අ� එ� ළම��ට ෙපාත��, 

පෑන�� තෑ� �ලා �� ෙණ කැම� ෙදය� 

�ය�න, �යලා ෙපාත අරෙගන ය�න 

�යලා. උ�සවය ඉවරෙව�ච ගම� එක 

�ෙව� මෙ� ළඟට ආවා. අර අ� ��න 

ෙපාතම ඒ �ව මට ��නා. “ස� ඕෙක මම 
�ය�වා වගය� �ෙයනවා. ඒක �යවලා 
බල�න. ඔය ෙපාෙ� අෙ� අ�මෙග 
�රකතන අංකය �ෙයනවා. බලලා 

ඉවරෙවලා ස� ඒකට කතා කර�න.” 
මං ඉ�� ඔය ෙපාත ෙගන� �ක 

දවසකට ප�ෙ� ඒක �ෙය�වා. ඒ 

ෙපාත ඇ�ෙළ මට දඩ�බර �ෙව� 

ෙ��න ග�තා. ��ශ�කෙය�ෙ� 

ක�පනා ඒ ෙපාෙ� ��ණා.

 “ස� �ය� දඩ�බර ග� මට� 
�ෙයනවා. ඒක� මං ෙ� ෙපාත ස�ටම 
ෙද�ෙ�” �යල ඒෙක �යලා ��ණා. 

මම ඒ අ�මට කතා කළා. මෙ� නම 

අහලා ඒ අ�මා ��ම �ණා. ඊටප�ෙ� 

�ව ��න ෙපාෙ� �ය� ෙ�ව� ගැන මං 

ඒ අ�මෙග� ඇ�වා.

“ඔ� ස� අෙ� �ව දඩ�බර�. 
��ව�කාර�. එයාෙග අත එයාම 
කපාග�නවා. ��ම ෙකෙන� ගැන 
��වාසය� නැහැ. අ� එ�ක �ණ� ඒ 
තර� ළඟ ඇ�ර� නැහැ. යා�ෙවා� 
නැහැ. බැ�ම තැන කරා��යට 
එ�කරෙගන ���ලා ෙ��තර 
හ��ච�ද්ර මහ�තයට ෙප��වා. ඒ 
ෙබෙහ� ��වම ෙමයා එක�ගට ��.” 

“අ�ෙ� මං මාතර පැ�ෙ� 
යනෙකාට එ�න� බලලා ය�න” �යලා 

එ� මම �හඬ �ණා.

ඊට �ක කාලයකට ප�ෙස මං 

මාතර යන ගම� ඒ �ව බල�න 

ෙගදරට �යා. මං එන ආරං�යට 

වට�ටාෙ� ෙගාඩ� අය ඇ�� ��යා. 

මාව ��ග�න ඒ �ව �ල� අත�� 

හ�ෙගන බල� ��යා. ඒ �වෙ� 

ඇ�ටර දඩ�බරකම මං අගය කළා. 

ඈ �ළ� �හාරෙ��ය� ඉ�න බව මට 

වැට�ණා. මං �වෙ� ඔ�ව අතගාලා 

එයාට �බ පැ�වා. ඒ පැ�ෙත� යන 

එනෙකාට �ව බල�න එන බව �යලා 

මං එ� ඒ ෙගද�� ���ණා. එ� 

ඉඳලා ෙගදර අය� එයා �හා බැ�ෙව 

ෙගෟරවය��. 

ඊටප�ෙ� මම යන හැම දවසකම 

ඇය මං ආව වාර ගණන මත� 

කරනවා. ඇයෙග අ�මලට ඕන �ෙ� 

ඇයව ෙ��තරව�ය� කර�න. හැබැ� 

�වෙග ශ�රෙ� ඊට වැ�ය හ�ය� 

��ණා. ෙසාබාදහම ඇය යා �� තැන 

�රණය කළා. ෙබෙහ� ෙප�වලට 

වඩා ඇයට ෙසෙනහස අව� බව මං 

හැෙමාටම ෙ��� කරලා ��නා. ෙප� 

�ක නැවැ��වා. ඇය අවසානයට 

මං �ත� තැනට �යා. �ව අ�පාර 

හා� කා��ක ��ාලයට ඇ�� �ණා. 

ආදරයකට ��ව� �ෙ� ෙබෙහ� 

පරාද කර�න. දැ� ඇය අ�ය�ෙ� 

ෙගෟරවයට පාත්රවන ච�තය�. 

මං ඇයට �ෙය� ෙම� සැල�වා. 

න��කම දඩ�බරකම ඇෙ� 

�බලතාව� ෙනෙව�. සමාජය ඇයට 

පැව� ෙදය�. ඒ සමාජයටම තම� 

��ව� ඒ දඩ�බරකම ෙහාඳ පැ�තට 

හරව�න.

ඒ �සා �යවන අ�මලා� ෙ�ක 

වටහාග�න. �තාලෙ� දඩ�බරක� 

සාධාර�කරණය කරලා �වලෙ� 

දඩ�බරක� අපරාධය� ��යට 

ද��න එපා. �වලා දඩ�බර 

ෙවනෙකාට සමහර අ�මලා �යනවා 

උඹව හ�ග�තට වඩා ෙහාඳ� ගඟක 

��දක දැ�මන� �යලා. නැ�න� 

තව ෙකා�ෙල� හ�ග�තන� ෙහාඳ� 

�යලා. මතක �යාග�න, ෙලාකය 

ෙවන� කරලා �ෙය�ෙ� ඇ�ටරෙයා 

�ස� �ක� අයම ෙනෙම�. ඒක 

�වලට� ෙපා��. 

�හාරමහාෙ�� වෙ� 
ඇ�ටර ගැ�� 
�වලා 
අද� ඉ�නවා
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f,djmqrd b;d m%p,s;  Tiaáfhdam;s ngysr ffjoH 
l%ufhka fld÷weg fm< wdY%s; ish¨ wiaÓ frda. 
ikaê frda. yd ish¿u iakdhq frda.o iqjlrkd Y%S 
,xldfõ we;s tlu ffjoH uOHia:dkh ud,fí 
msysá Tiaáfhdam;s ffjoH uOHia:dkh nj oeka Tn 
fyd¢kau okakd lreKls' tfy;a fujeks úõO 
frda.dndOhkag ,laù iqjh ,nkd frda.Ska ms<sn|j 
iúia;rd;aulj Tn okafka lSfhka lSfokdo@' 

tjeks tla frda.dndOhlska iqjh ,enQ b;d iqúfYaISjQ 
frda.shl= ms<n|j wehf.a jpkhkaf.kau oek .ekSug 
fuu ,smsh ud¾.fhka Tng wjia:dj Wodù ;sfí'

Táiï kï frda.S ;;a;ajfhka mSvd ú¢ wehg wo 
b;du idudkH Ôú;hla  .; lsÍug bjy,a ù 
we;af;a úYañ; Tiaáfhdam;s iy yS,skam;s hk 
ffjoH l%uhg mskaisÿ jkakgh' weh ms<sn|j 
iõia;rd;aulj wehf.a jpk u.skau oek .ekSug 
fuu ,smh yryd Tng wjia:dj Wodù we;' 

Ôú;fha úúO ÿIalr wjia:djka chf.k 
id¾:l;ajh flfuka fluka ;u Ôú;hg 
,xlr.kñka fkdmiqng W;aidyfhka cSú;h ch 
.;a weh ;j nfyda ÿr .ukla hEu i|yd ;u 
wd;au Yla;sh fufyhjñka isáhs' b;d l=vd jhila 

.;lrñka isákd wehg fomhska ke.S isàug úúO 
mqoa.,hkaf.a iydh yd .=reyrelï ,enqjo weh 
m;aj isá Táiï frda.S ;;a;ajhg ms<sirK jQfha 
Tiaáfhdam;s frday,hs' wm fï ,smsh u.ska 
iudc.;lsÍug hk m‚úvh kï" wirK ñksia 
Ôú; ;j;a wirKùug fkd§ bka uqojd .ekSug 
oeka Y%S ,dxlsl wmg uy.= wjia:djla Wodù 
we;snjhs' úfYaIfhkau rgl fld÷kdráh jka ore 
mrmqr fujeks úúOdldrjQ frda.S ;;a;ajhkg 
,laùu fl;rï fÄocklo' tfy;a ksjerÈ m%;sldr 
mj;sk;dla l,a Tn fudfyd;lgj;a ta i|yd ìh 

úhhq;= ke;' fujeks úIudldr frda.S 
;;a;ajhka yd igkajeo frda.Sjq 
oremrmqr /l .ekSug Tiaáfhdam;s  
ffjoH l%uh yd Tiaáfhdam;s frday, 

ksrka;rfhka ie§meye§ we;' wo wmf.a 
l:dkdhsldj jQ fuu orejd ish¨u mrdð; is;=ú,s 
j,ska w;añ§" úfYaIfhkau iudch úiska weh ysi 
megjQ ta oejeka; mrdð; fukau RKd;aul 
wdl,amhka mfilg oud ;u Èúuf.a id¾:l;ajh 
lrd wehj fufyhùug Tiaáfhdam;s frdayf,a m%Odk 
ffjoH;=ud .kakd fjfyi uykaisho m%YxikShhs' 
wehf.a fmr mdie,a iuh ;u ksjig iSud jQfha ta 
iEu ;eklskau orejd m%;slafIam jQ ksidh' wo weh 
l=vd .oH rplfhls' 

lsú¢hls' weh úiska rÑ; fmd; m; mjd l=vdl, 
weh m%;slafIam l, iuia: iudchgu fokafka uyÕ= 
m‚úvhls'

fuu orejdf.a yelshdjka" iyc {dKh wdÈh 
orejd ;=, ieÕù orejd;=,u ñhhdug fkd§ kej; 
Ôjh ,nd§ iudch fj; msßmqka orejla f,i 
fuf,i mh ;nkafka ;u frda.S;;a;ajhg 
ksjerÈju m%;sldr .;hq;= ia:dkh ;u jeäysáhka 
úiska oekisàu ksidh' tfia fkdjkakg wog;a  weh 
iodld,sl Táiï frda.sfhls'

wjidk jYfhka wehj fuu frday,g y÷kjd ÿka 
lekvdfõ fjfik ;kQcd uy;añhj;a úfYaIfhka 

isysm;a lruq

ud,fí w;=re.sßh 

mdf¾ msysá wm 

ffjoH 
uOHia:dkfha 
YdLdjla 
uyckhdf.a oeä 
b,a,Su mßÈ ud;r 
lUqre.uqj m%foaYfha 
mj;ajdf.k hk 
w;r th tu 
m%foaYh wjg ish¨ 

frda.Ska yg uy;a 
wiajeis,a,la ù we;'

Tn m%;sldr i|yd ud,fí msysá ffjoH 
uOHia:dkhg meñfKkafka kï nodod " 
n%yiam;skaod" isl=rdod" fikiqrdod" bßod Èkhkays 
Wfoa 8(00 isg iji 2(00 olajd;a" ud;r lUqre.uqj 
YdLdjg meñfKkafka kï i÷od Wfoa 8(00 isg iji 
2(00 olajd;a meñ‚h hq;=fõ' jeä úia;r i|yd' 
www.osteodr.com jk wfma fjí wvúhg 
msúfikak'

bkaÈl m%sho¾Yk ú;dk

Some of the diseases which are being treated.

m%;sldr ,nd.; yels frda.
Prof Sir Steve Russell (Dr.)

I Have known Prof, Karunathilaka now many years 
both as Student and colleague. I commend this 
gentleman to anyone who has need of any medical 
help. He is second to none as a dedicated and 
professional practitioner, who is passionate in what 
he does. Many people world- wide, have been 
helped by his unique way of improving people’s 
structure and lifestyle. He could so easily keep this 
Knowledge to himself, but selflessly he wishes to 
teach others so that all can benefit from his range of 
abilities. 
A great man with great ability.

Sciatic
Nerve

Pain from sciatica radiates from the
buttock down the leg and can travel
as for as the feet and toes

YdLd ( lUqre.uqj" ud;r
jeä úia;r i|yd www.osteodr.com jk wmf.a fjí wvúhg msúfikak'

Tiaáfhda la,sksla ffjoH uOHia:dkh" ud,fò' 
531$ 1" w;=re.sßh mdr" ud,fò' ËKsl weu;=ï 076 73 33 971 / 077 52 60 401
ÿ( weu;=ï 0112 054 444 / 0112 054 433 / 0112 054 499 

uf.a ku ÈkqIs Wodrd u,aj;a;f.a' uf.a jhi 
wjqreÿ 14hs' uu bf.kqu ,nkafka udj;a.u 
lksIaG úoHd,fha' uu bkafka fydaud.u' uf.a 
wïuf.a ku foaúld' ug ;d;af;la kE' ux mqxÑ 
ldf,a uu f,fvla lsh,d udj od,d .shd' ta;a wfma 
wïukï udj od,d .sfha kE' mqxÑ ldf,a b|kau 
uuhs" wïuhs Ôj;a jqfKa l=,S f.j,aj,' uf.a 
frda.S ;;a;ajh uQfKa Táiï' ta frda.S ;;a;ajh 
ksid ljqre;a udj .Kka .;af;a kE' wïud udj 
fmr mdi,a 13lg tlalka .shd' ljqre;a fï f,fâ 
ksid Ndr.;af;a kE' biaflda,j,g;a .shd' fï 
f,fâ ksid ljqre;a udj Ndr.;af;a kE' b;ska fï 
frda.S ;;a;ajh ksid wfma wïug /lshdjla lrkak;a wmyiq jqKd' b;ska fï 
m%Yafka ksid wfma wïud ks;ru ysáfha ye~Q l÷f<ka' ffjoHjre lshkafka 
fï ;;a;ajh ksid wfma wïug ud;a tlalu biafldaf,g bkak fjhs lsh,d' 
ta jqKdg wfma wïu ;uhs biair ug fmr mdi,a oekqu;a ,nd ÿkafka' ta 
ldf,È uf. fmr mdi, jqfKa uf.a ksji' uf.a fmr mdi,a àp¾ jqfKa uf.a 
wïud' b;ska uu biafldaf,a hk ojfiÈ ljqre;a udj mdif,ka Ndr .;af;a 
kEfka' uf.a Ôúf;a ta fjkfldg fndfyda ndOd mSvd" kskaod wmydi ú|f.k 
;ud wïu;a uu;a Ôj;a jqfKa' ta ksid ux iudcfhka f.dvdla fldka fj,d 
;ud ysáfha' ta;a uf.a wïud udj od,d .sfha kE' ux bÈßfha oejeka; 
uqrldrfhla jf.a ux <Õskau ysáhd' ta ú;rlau fkfï' wfma wïuf.a 
bjiSu" W;aidyh ksid ;uhs fï yeu fohlau' b;ska wo ld,fha ;sfhk" 
wd¾Ól wmyiq;dj ksid ud;a" wïu;a fndfyda mSvd ú¢kjd' wfma wïud 
f.or we÷ï uykjd' biair wfma wïud f.or we÷ï ueyqfõ ueIska l=,shg 
wrf.k' oeka ta ueIska Tlafldu wrka .shd' iuyr tajd leä,d' oeka udj 
biafldaf,g oeïug miafia wïud fl<skau hkafka fjk f.orlg' ta jev 
lrkak' ta .dK;a wmsg Ôj;a fjkak yß wudrehs' wfma f.j,a l=,sh;a re' 
10"000hs' wfma wïuf.a hd¿fjla ;uhs" rg bkak ;kqcd kekaoj;a fydh,d 
ÿkafka' ;kqcd kekaod ;uhs fvdlag¾ wxl,aj fydh,d ÿkafka' fvdlag¾ 
wxl,a ug treatments lrkjd' b;ska tajdj,ska ;uhs" ux fï jf.a ;ekl 
bkafka' b;ska fï yeu ndOlhlau ch wrf.k ux oeka iskaÿ lshkjd' 
jh,Ska" fuf,daäld jdokh lrkjd' ck .dhkd;a lshkjd' lú l;;a 
,shkjd' Ñ;%;a w¢kjd" l%Svd;a lrkjd" uu fmd;a 4la ,sõjd' tlla lú 
fmd;a foll=hs" l;d fmd;a foll=hs' fï tlla' ,iaikhs fkao@ uu 
l%Svdj,ska iuia; ,xld;a .shd' Ñ;% we|,;a iuia; ,xld .shd' lú l;d" 
;j fmd;a ,shkak wdrdOkd ux f.dvdla yïfn,d ;sfhkjd' oeka ug bf.k 
.kak mq¿jka' ux jeä mqru leue;s bx.%Sis" ix.S;h" isxy, jf.a 
úIhkaj,g' b;ska uu wkd.;fha f,aÅldjla jf.au fyd| rx.k 
Ys,amskshla fjkak uu ySk ujkjd' uf.a Ôúf;a fyjKe,a, uf.a wïud' 
thd ;ud fkdie,S isáfha' thdf.a wdorh' ux thdj f.dvdla wdorfhka 
isysm;a lrkjd' bs;ka oeka ug treatment  lrk id.r lreKd;s,l 
fvdlag¾ wxl,aj;a" ta wdh;kfha fiajh lrk fiajl fiaúldjkag;a ux fï 
wjia:dfõ u;la lrñka bkakjd' b;ska fï jf.a ÿrlg udj tlalka wdmq 
uf.a mdif,a isxy, .=re;=ñh" ux fï wjia:dfõ wdorfhka isysm;a lrkjd' 
b;ska wks;a Woõ lrk yefudau uu fï wjia:dfõ isysm;a lrkjd' ta 
ú;rlau fkfï" fydaud.u vhukaâ isxy iudcfha idudðlhka yd 
udj;a.u iuDoaê uy;a;hdj;a ux fï wjia:dfõ b;d f.!rjfhka isysm;a 
lrkjd' b;ska uu;a oeka lshkafka ta jf.au ;ukag;a úúO yelshdjka we;s' 
fï ug jf.a yelshdjka f.dvla ke;sj we;s' ;uka .dj ;sfhk tl 
yelshdjlska mq¿jka ;ukaj iudcfha fyd|u ;ekg wrka hkak' b;ska 
Th;a ux Thd,d jf.au f.dvdla ÿla ú|,d ;sfhkjd' Thd,d jf.au úúO 
ndOd mSvd;a ug;a yuqfj,d ;sfhkjd' b;ska tajf.ka fkdie,S bÈßhg hkak 
ux Thd,g iqn m;kjd'

 fld÷ weg fm< iïnkaO ish¨ frda. / Back Pain
 ysfia frda. Migraine
 ykaÈ fõokd $ Neck Pain $ Arthritis/ Shoulder Pain
 wiaÓ frda. $ Bone Disorders 
 ysßjeàï $ Numbness
 i| ñÿ¨ yd lfYareld fjkaiaùï $ Vertebrae &
    disc Misalignments
 wiaÓ ;oùï $ Bone Tightness
 iakdhq f;rmSï $ Spinal Nervous Decompression
 udkisl wd;;sh $ Stress
 Parkinson frda.h $ Parkinson’s Disease
 me;sl=oh $ Scoliosis
 wxYNd.h $ Paralysis
 iakdhq frda. $ Nervous Disorders
 úvdnr nj $ f;fyÜgqj $ Fatigue
 kskao fkdhdu $ Sleeplessness
 úYdoh $ Depression
 reêr ixirK moaO;sh wdYs%; frda.
     All Circulatory Disorders
 udxYfmaYS ;oùï Tight Muscles
 uOH iakdhq moaO;sh wdYs%; frda.
     All Central Nervous System Related Problems

Táiï frda.fhka fmf<kd
orejkg iqyo werhqula 
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සමහර ගෑ� ඉ�නවා මාරම 

ආක�ෂ�ය�. හ�� වැඩකට යන 

ගම� ��ය� �ක� නැව�ලා 

වචනය� කතා කරලා ය�න �ෙතනවා. ෙ� 

අයව ආශ්රය කර�න ක��� හ� කැම��.

තව ෙකාටස� ඉ�නවා ඈත එනවා 

දැ�ක ගම� මග ඇරලා ය�න �ෙතනවා. 

ෙ� අයට යා�ෙවා එෙහම� අ��. ඔය ��ව 

ජා� ෙදෙ�ම අය අ� වෙ� ඉ�නවා. �ක� 

ක�පනා කරලා බැ�ෙවා� න� වශෙය� 

�ණ� මත� ෙව�.

එතෙකාට ඔයා වැෙට�ෙ� ඔත�� 

ෙමාන කා�ෙඩටද? �තාග�න බැහැ 

ෙ�ද... කම� නැහැ ��ය �යව�� ඔයාටම 

ඒක පැහැ�� ෙව�.

අ�� අය තම�ව �ය කරනවා 

න�, ආශ්රය කර�න කැම� න� ���� 

හ� කැම��. හැබැ� හැෙමාම එක 

වෙ� ආක�ෂ�ය නැහැ. �ණට �� 

ගාලා ල�සන ඇ�ම� ඇ�ද ප�යට 

ම��සෙය�ට ආක�ෂ�ය ෙව�ෙන බැහැ. 

ෙමාකද උ� ��කමට, ක� �� බවට වඩා 

ආක�ෂ�යබවට බලපා�ෙ� අෙ� සමහර  

හැ���.

��� ක�ෙට��වල� ෙ�ෙරන ��� 

���ව දැ�කහම ‘අෙපා ෙමයාට වඩා 

ල�සන අය ෙමතන ඉ�නවෙ�’ �යලා 

�තලා �ෙයනවද? ඒ වෙ� තරඟවල� පවා 

ල�සනට වඩා බල�ෙ�  ආක�ෂ�යබව. 

ඉ�� ආක�ෂ�යබව �ය�ෙනම 

ල�සෙ� ෙකාටස�. අ�න ඒ �සා අ� 

��වා ආක�ෂ�ය ගැහැ�ය� ෙව�ෙ� 

ෙකාෙහාමද �යන එක ගැන කතා කර�න.

���ම තම� ගැන ආ�ම��වාසය 

ඇ� කරග�න. තම�ට තම� ගැන ෙහාඳ 

��වාසය� �ෙය�න ඕෙ�. එතෙකාට 

තම� අ�� අයට� අ�ව ��වාස කර�න 

��ව�. ‘මට ෙ�ක කර�න බෑ. මම කැත�. 

මම අරම� ෙමෙහම�’ �යලා �තරම 

තම�ටම ෙ�� �යාග�න අයට ���� 

කැම� නැහැ. 

�තරම �රෙව� වෙ� �යව�න �යාම 

අ�� අය එයාට ආක�ෂණය ෙවනවා �යලා 

�තන බවල�� ඉ�නවා. ඒක වැර��. 

ෙතාරෙතාං�ය� නැ�ව �යවන ���� 

ආක�ෂ�ය නැහැ. ‘අෙපා ඔ�න එනවා. 

අද� ඉ�� ෙකා��යට අ��ණා වෙ� 

�ෙය�’ �යලා තම� අ�� ���� ඒ අයව 

දැ�කහම ය��ෙත� �ත�ෙ�.

අ�ට ක� ෙදක�� එක කට�� �ලා 

�ෙය�ෙ� වැ��ර අහෙගන ඉඳලා අ�ෙව� 

කතා කර�න �යලා ෙපා� 

කාෙ� �ච� �යලා ��නා 

මතක�. හැබැ� සමහ� 

ඉ�නවා ෙකෙන� ෙදය� 

�ය�න පට�ග��ම ‘මට�  

ඔය වෙ�ම ෙදය� �ණා 

නැ�ත� මෙ� අ�ල� 

ෙගදර ��හට� �ණා’ 

�යලා තම�ෙ� කතාව 

පට�ග�නවා. නැ�ත� 

කතාව� හදලා හ� 

�යනවා. එතෙකාට ඉ�� 

අර තම�ෙ� ෙ� �ය�න ආ� එකාට �ව 

�කාෙගන මැෙර�න තම� �ෙත�ෙ�. 

ඒ �සා අ�ෙව� කතා කරන වැ��ර 

ඇ��ක� ෙදන ම��සෙය� ෙව�න. 

හැබැ� ෙකෙන� ෙදය� �ය�� ෙබා�වට 

අහ� ඉ�න එපා අවධාෙන� අහ�න. 

ෙමාකද එෙහම අයට� ක��� කැම� නෑ.

හැබැ� ඒ �යන ඒවා අහෙගන ඉඳලා 

අ�� අයට �ය�න� එපා. ෙකෙන� අ�ට 

ෙදය� �ය�ෙ� ��වාෙසට. ඉ�� අ�ට 

�යන ෙ�ව� අ�� අයට �යන ෙකෙන�ෙ� 

ළ�� ය�න� ක��ය බය�. ඒ �සා රහ� 

ර��න.

ඒ වෙ�ම කා� එ�ක හ� කතා කර�� 

තම� ෙපාර �යලා �තාෙගන තම�ෙ� 

ක�වා�ව� ෙගදර අයෙ� ක�වා�ව� 

ෙකාතැන� ආක�ෂ�ය�. තම�ට අ�ළ 

�ෂය ගැන වෙ�ම අ�� අයෙ� �ෂයපථ 

ගැන� �ං�වට හ� ඉෙගනග�න. එතෙකාට 

ෙකෙන� එ�ක සංවාදය� කරෙගන 

ය�න අ�ට ක�� �ෙයනවා. �ත�නෙකා 

ප�ගණක තා�ෂණය වෙ� අංශයක 

��යාව� කරන ෙකෙන� �ත්ර ���ෙය� 

එ�ක ඒ ෙ�ව�ම කතා කර�න �ෙයා� ඒ 

කතාබහ එ�චර සා�ථක ෙව�ෙ� නැහැෙ�. 

ඉ�� තම�ෙ� �ෂය ගැන �තර� 

ෙනෙම� හැම �ෂය� ගැනම �යව�න, 

ඉෙගනග�න.

ළඟක� අ�නග�� ෙකෙන� තම�ෙ� 

නම �යලා කතා කරනවට ���� හ� 

කැම��. ෙමයා මාව මතක �යාෙගන වෙ� 

�ෙ�ෂ හැ�ම� එතෙකාට ඇ�ෙවනවා. ඒ 

�සා අ�� අයෙ� න� මතක �යාග�න 

බල�න. නම අමතක න� අ�මාෙනට ෙවන 

න� �ය�න ය�න එපා. අර ම��සයා 

එතෙකාට අ�වා�යෙය�ම අපහ�තාවයට 

ප�ෙවනවා. නම අමතක න� ෙබාෙහාම 

ආචාර�� ��යට ඒක ඒ ෙකනාට �ය�න.

ඒ වෙ�ම තම�ට 

කර�න බැ� ෙදය� 

න� වැදග� ��යට 

ඒකට බෑ �ය�න. 

යා�ෙව� ෙකාෙ�හ� 

ය�න කතා කතා 

කළාම ඔයාට ඒක 

බැ� �ණ� හා 

�ය�න එපා. �ල� හා �යලා ප�ෙ� ඒක 

කර�න බැ� �ණාම අ� ගැන �ෙයන 

��වාසය අ�ෙව�න ��ව�. ඒ �සා ��ම 

ෙවලාවක කාටව� ෙබා� ෙපාෙරා�� 

ෙද�න එපා.

ෙවලාවට වැඩ කරන එක� ආක�ෂ�ය 

බෙ� ල�ෂණය�. කාවහ� �ණගැෙහ�න 

පර�� ෙවලා යනවා න� ඒ ෙකනාෙ� 

කාලය ගැන, ර��යා�ව ගාන� නැ� 

ම��සෙය� �යලා �ෙතන එක ඉ�� 

සාධාරණ�ෙ�.

සහක�ෙව� �ණගැෙහ�න ය��, 

ෙජා� ඉ�ට�� එකකට නැ�ත� යා�ෙවා 

�ණගැෙහ�න ය�� �තර� ෙනෙ� එ�ෙන� 

��ෙ�� ෙ� ෙ�ව� කරලා බැ�ෙවා� 

ඔයාට� ආක�ෂ�ය කා�තාව� ෙව�න 

��ව�.

හැබැ� ෙ� ෙ�ව� ෙබා�වට මවාපා�න 

ය�න එපා. හදව��ම කර�න. කාලය� 

��� ��� ෙව�� ඒ ෙ�ව� ඉෙ�ම අෙ� 

��ෙ� ෙකාටස� ෙවනවා. එතෙකාට ඉ�� 

අ�� අයෙ� ආක�ෂණය ලැෙබන එක 

නතර කර�න ස�කරයෙ� �තා ව�මටව� 

බැහැ.

• ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

ගහ�න ය�න එපා. ෙමාකද 

ප�ෙපා� ජනකලාට� ක��� 

ආක�ෂණ ෙව�ෙ� නැහැෙ�.

සමහර උද�ය කට 

අ��ෙනම ප්ර�නය� �ය�න. 

තම�ට �ෙයන ප්ර�නය� 

තව ෙකෙන� එ�ක කතා 

කරන එක මනසට ෙහාඳ� 

තම�. හැබැ� එක� ඉවර 

�ණාම ඊළඟ මාෙ� ෙවන 

ප්ර�නය� �යනවා න� ඒක 

���දට කරන ෙදය�. එෙහම 

ෙකෙන�ට ���� අ�ක�පා 

කරනවා ඇෙර�න ආක�ෂණ 

ෙව�ෙ� නැහැ �යන එක 

මතක �යාග�න.

‘�නහෙව� ෙහා කතාෙව� 

බැහැ ම��නට ��සා’ �යලා ෙමා��� 

ෙබ� මහ�තයා ��වට මෙනා��ාෙව� 

�යැෙව�ෙ� ෙවන ෙදය�. අ� ෙකෙන�ට 

ෙදය� �ය�� භා�තා කරන වචනව�� 

ඒ ප��ඩය අෙ� ෙමාළයට යන 

ප්ර�ශතය 7%�. 55%�ම 

අ�ලග�ෙ� ඒ ෙකනාෙ� 

භාව ප්රකාශනව��. 

හෙ� �වරෙය� 38%�. 

උ�හරණය� ��යට 

ෙමෙහම �ත�නෙකා. 

ඔයා ෙකෙන�ට ඇ�ත� 

�යනවා. හැබැ� ඔයාෙ� 

භාව ප්රකාශන සහ හෙ� 

�වරය සැකස�ත න� අ�� 

ෙකනා ඒ කතාව ��ග�න 

��ව� ප්රවණතාවය අ��.

ඒ වෙ�ම වචනව�� 

�තර� අ�ට ���� ම��න� බැහැ. �ප 

ඉ�ය� ෙනාදැක ඔ�ල�� මැෙ�� කරලා, 

��ෙයා ෙකා� අර� �වෙටන ගෑ� ළම� 

ෙකා�චර ඉ�නවද.

ඒ �සා ෙකෙන� එ�ක කතා කර�� 

වචනවලට වඩා ඒ ෙ�ව� ගැන �ත�න. 

ෙකෙන�ට වැදග� ෙදය� �ය�න 

�ෙයනවා න� මැෙ�� කරලා �යනවට වඩා 

�ණගැ�ලා කතා කරන එක ෙහාඳ�.

‘Your Body Doesn't Lie’ ශ�ර 

ඉ�ය�ව�� ම��සෙය� ආක�ෂ�ය 

ෙව�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක ගැන� 

ෛව� ෙජා� ඩයම�� �ය� ෙ� ෙපාෙත� 

කතා කර�ෙන. ෙඩා�ට� ෙජා� �යන 

��යට �තරම ��ෙවලා ඉ�න අයට 

ලැෙබන ආක�ෂණ 

අ���. ඒ �සා �ක� 

උර�ස ප�සට �ලා 

ඉ�න. දැ� ඉ�� 

බ��ක� හැ��� 

එක� �ල� ��ෙර� 

වෙ� ඉ�න එපා. 

�තරම සැහැ��ෙව� 

ෙක�� ඉ�න බල�න.

ෙකෙන� එ�ක කතා කර�� අ� 

ෙදක බැඳ� ෙලා� ��හා වෙ� ඉ�දැ�� 

තම� ගැන ෙගෟරවය� නෑ වෙ� එක� 

ප්ර���ගලයට දැෙනනව�. ඒ �සා ෙකෙන� 

එ�ක කතා කර�� අ� සැහැ��ෙව� 

�යාග�න. ඇ� අෙ� ආ�මෙ� ෙ�ර�ව 

�යනවෙ�. ඉ�� ෙකෙන�ෙ� ඇ� �ර�� 

න� ඒ ෙකනාට හංග�න ෙදය� නැ��. ඒ 

�සා ෙකෙන� එ�ක කතා කර�� ඇ� මඟ 

අ��න එපා. හැබැ� ඇ� �හා බලාෙගනම 

කතා කර�න ය�න� එපා. ඒෙක� ඒ ෙකනා 

අපහ�තාවයට ප�ෙව�න ��ව�.

ඇ�ෙකෙහ� කා� උ��ෙව� වෙ� 

��ෙ�ම �ණ �කවාෙගන ඉ�න අයට 

ෙකාෙහාම� ක��ය කැම� නැහැෙ�. ඒ 

�සා �තරම ද�න අයට �නාව�� සංග්රහ 

කර�න. �ත ඇ�ෙ� ප්ර�නය� ��ණ� 

�නාෙවලා ඉ�න ��ව� න� අර ගැට�ෙ� 

�ඩනය පවා අ�ෙවනවා �යන එක 

මෙනා��ා�මක ක�ණ�.

ඒ වෙ�ම තම� දැ�ම. අර අ� ���ම 

��ෙ� �ප රා�� තරඟ ගැන. ෙකෙන� 

ස� දැ�ම ගැන තම� ඒවෙ�� වැ�ෙය�ම 

බල�ෙ�. දැ��� වැ� ���� කව� 

ෙමා��� 
ෙබ� මා�ට� 
�යන කතාව 

මෙනා��ාවට 
���ධ�

ර�� 
වා�� කරලා 
��න� 
ප�ෙපා� 
ෙනානලාන� 
එපා! 

ෙඩා�ට� ෙජා� 
�යන ��යට� 
කරලා බල�න 
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“දැ�? අ�මට ඕක මතක� නැ�ව ඇ�. මටෙ� ෙ�ක 

අමතක කරග�න බැ�.” මං�ල ��ෙ� සාග�ෙ� ෙදෙන� 

මඟ හ���. 

“ඔයා ෙකාෙහාමද හ�යටම �ය�ෙ� අ�මට ඒක මතක 

නැහැ �යලා. අ�මට ඒක මතක ඇ�. අ�මට� ඔයාට 

වෙ�ම �ක ඇ�. අ�මට වරදකා� හැ�ම� ඇ� අෙ� 

මෙ� �ග�කම �සා �තාට ෙහාඳ ර�සාව� ෙහායාග�න 

බැ� �ණා �යලා. මං�ල, අෙ�ම අයෙග� සමාව ඉ�ල�න 

ලැ�ජා ෙව�ෙ� ඇ�? පාෙ� ය�� කාෙ� හ� ඇෙ� 

හැ��ෙණා� අ� ෙසා� �යනවා. ඔ�� එෙ�� අෙ� 

අ�� කාෙ�හ� පෑන� �ම වැ�ණ� අ� ෙසා� �යනවා. 

හැබැ� ෙගදර ඉ�න අ�මෙග�, තා�තාෙග�, ව��ෙග�, 

හ�බ��ෙග� සමාව ඉ�ල�න ෙවන එක ලැ�ජාව� ��යට 

ද�නවා.” සාග� �ය�� මං�ල බලාෙගන ��ෙ� ��මෙය�. 

“අ�� එක බල�න මං�ල ඔයාට ෙ� ���ය තාම� 

මත� ෙවලා �ක �ෙතනවා. අෙ� ��ත ��ර නැහැ. ෙහට 

අ�මෙ� ��ෙ�ට කරදරය� �ෙණා� ඔයාට කව�ව� 

සමාව ඉ�ල�න අව�ථාව� ලැෙබ�ෙ� නැහැ. ඔයා 

මැෙරනක� ඔයාෙ� �ත වදෙද�. ෙ�ද?” සාග� �ය�� 

මං�ල ප�ව අ�ලග�ෙ� ෙ�දනාෙව�.

“මට ෙ�ෙරනවා.” ඔ� ෙහ��ට ��වා.

“අ� ෙද�නා කසාද බැ�දම අ�ට� තරහ යා�. ඔ�� 

එෙ� �ෙට්ර� එක, ද�ව�ෙ� ප්ර�න �සා ෙහ�බ� ෙවලා අ� 

අෙ� �� �දව ග��. ඒක වරද� තමා. ඒ� අ� පෘත�ජන 

����ෙ�. ඉ�� අ� අෙ� තරහ �ක ළඟම ඉ�න ෙකනාෙ� 

��� යවා�. හැබැ� දවස ඉවර ෙව�න ක�� අ� කෙ� 

වරද� �යලා ෙ��� අර� අ�� ෙකනාෙග� සමාව 

ග�ෙතා� අෙ� වචන �සා අ�� ෙකනාෙ� �ෙ� ඇ��� 

�වාෙ� ෙ�දනාව අ�ෙව�.” සාග� �ය�� මං�ල �ස 

වැ�වා.

අ�මට ග�� ඇ�� �ක� අරෙගන මං�ල ෙගදර �ෙ� 

අ�මා එ�ක කතා කර�න.

“අ�ෙ� දවස� ඉ�ට��� එක�� ෙ�� ෙවලා ඒ තරහට 

මෙ� අ�� අ�මට �ය�� ෙ��.” මං�ලට �යාග�න 

ලැ�ෙ� ඒ වචන �ක �තර�. අ�මෙ� ඇ�වලට ��ෙගන 

ආ� ක�� මං�ලව �ගැ��වා. ඒ ���� වෙ� වචන 

අ�මට අමතක ෙවලා නැහැ �යලා ඒ ක�� මං�ලට �යා 

��නා.

“මට එ� අ�මෙග� සමාව ඉ�ල�න ඕෙ� �ණා. මම 

එෙහම �ය� එක වැර�� �යලා මට එෙවෙ�ම ෙ��ණා 

අ�මා. ඒ� මට �යාග�න බැ� �ණා. එ� �� ෙ�ට මට 

සමාෙව�න.” මං�ල එෙහම ��ෙ� අ�මව ��� කරෙගන.

“ඒ ���ෙය� ප�ෙ� මෙ� �තාට මම �සා අවැඩ� 

�ණා �යලා මම හැම�ම ���ණා �ෙ�. මෙ� �තට අද 

ෙලා� සැන�ම� දැ�ණා..” අ�මා �ය�� මං�ල අ�මව 

තව� ත�� ��� කරග�තා. ෙමතර� කාලය� තම�ෙ� 

�ෙ� ��� බර� �දහ� �� බව මං�ලටම දැෙන�න 

පට�ග�තා.

ඔය� ඔයාෙ� ළඟම ෙකෙන�ෙ� �ත ��දලා, සමාව 

ඉ�ල�න ලැ�ජා �සා “එයාට ඒක අමතක ෙවලා ඇ�” 

�යලා �ත හ�ෙගන ඉ�නවාද? සමාව ඉ�ල�න ලැ�ජා 

ෙව�න එපා. අ��� ගාණ� ��ෙ� �ෙ� ��� �වාල, 

ෙ�දනාව� �ං� සමාව ඉ��ම�� �ව කරලා ��න ��ව�.

• සමා� ඩය�

“බබා මම ෙහාඳට ෙනා� කරලා �ෙයනවා. ඔයාෙ� 

අ��ෙ� �ණට ගැලෙප�ෙ� ළා ද� පාට. ඒ �සා 

අ� ෙ� සා�ය ග�ද?” සාග� සා�ය අතගගා 

�යන හැ� මං�ල බලාෙගන ��ෙ� ස�ෙට�.

“අ� ග� ඒක�.” මං�ල ��වා.

ඇ�� �ල� අරෙගන ෙද�නා ළඟම �ෙයන ෙකා� ෙෂා� 

එකට ෙගාඩවැ�ෙ� �ඩාව �වාග�න� එ�ක.

“ඇ�තටම සාග�, ඔයා අෙ� අ�මට ඇ� ඔ�චර 

ආදෙ�?” මං�ල ඇ�ෙ� ෙචාකල� �ම ���ෙව� ෙපා�ඩ� 

රස ��න ගම�.

“අෙ� ඔයාෙ� අ�� හ� �ණයහප�ෙ�. හ�ම 

ක�ණාව�ත�. අ�� එක ඔයාව ෙ� තැනට ෙ��න අ�� 

ෙකා�චර �� �ඳලා �ෙයනවද? මට න� ඔයාලෙ� අ�� 

�රංගනා කතාවක ඉ�න �රංගනා�ය� වෙ�.” සාග� 

�ය�� මං�ලෙ� ��ණ ෙසා�� �මට බර �ණා.

“මට ඔයාට �ය�න ෙදය� �ෙයනවා සාග�.” ඔ� 

��වා.

“�ය�න� ෙමාක�ද?”

“මම ද�නවා අ�මා මම ෙව�ෙව� ෙකා�චර කැප�� 

කළාද �යලා. ඒ� එක දවස� මෙ� අ�� අ�මට ෙලා� 

වරද� �ණා.”

“ඒ ෙමාක�ද?” සාග� ඇ�ෙ� ��මෙය�.

සමාෙව�න 
අ�ෙ�

“ඔයා මම ගැන වැර�යට �ත�ෙ� නැහැ ෙ�ද?” 

මං�ල ආෙයම� ඇ�ෙ� �ෙ� සැකෙය�. සාග� දයාබර 

ෙප�ව�ය�. මං�ලට අ�මාට ප�ව �ණගැ�� ආදර�යම 

කා�තාව සාග�. ඉ�� ඇය ඉ�සරහා ඒ කතාව �ය�න 

මං�ලට ෙලා� උවමනාව� වෙ�ම බය�� දැ�ණා.

“මම ඔයා ගැන වැර�යට �ත�ෙ� නැහැ. �ය�නෙකා 

බබා..”

“ඒ මම ර�සා ෙහායන කාෙ�. ඇ�තටම මම ෙහ�බ� 

ෙවලා ��ෙ� ර�සා ෙහායලම. කැ�ප� එෙ� අ� 

ඉෙගනග�ෙ� ඉ���� ��ය�. හැබැ� මට ඉං�� කතා 

කර�න බැහැ ඉ�සර. මෙ� යා�ව�ට ෙහාඳට ඉං�� 

��ව� �සා එයාලට ඉ�මණට ර�සා හ��ණා. ඒ� මම 

යන යන ඉ�ට��� එක ෙ�� ෙවනවා.”

“ඉ��?”

“දවස� මම ඉ�ට��� එකකට ��� ෙගදර ආෙ� 

ෙලා� කළ��ම��. �ක��. අ�මා ඇ�වා ර�සාවට 

ෙ��ණාද �ෙ� �යලා. මට ෙහාඳටම තරහ �යා. මම 

කෑ ගැ�වා. ෙ�වා අ�මලාෙ� වැර�. අර රස�ට, ක��ට 

ෙහාඳට ඉං�� ��ව�. ඇ� උ�ෙ� අ�මලා උ� එ�ක 

ෙගදර�� කතා කර�ෙ� ඉං��ෙය�ෙ�. මම ෙමතන 

ෙගාඩෙය� වෙ�. මට ��ම ර�සාව� ලැෙබ�ෙ� නැහැ 

�යලා. අ�මා බයෙවලා බලාෙගන ඉඳලා අඬ�න ග�තා. 

එතෙකාට� මට ෙ��ෙ� මම කර� වැෙ� වර�� �යලා.” 

මං�ල ��ෙ� ෙ�දනාෙව�.

“අෙ� මං�ල...” සාග�� ෙ�දනාෙව� ��ෙ� මං�ලෙ� 

ර� ෙ�ෙගන එන ඇ� �හා බලාෙගන.

“මට අ�ම ගාවට �වෙගන ��� අ�මව බ�ග�න ඕෙන 

�ණා. අ�මෙග� සමාව ඉ�ල�න ඕෙන �ණා. මම වැර�� 

�යලා ��ග�න ඕෙන �ණා. ඒ� මට ඒ ��ම ෙදය� කර 

ග�න බැ� �ණා. මම කෙ� ආෙයම� බ�� එකට නැගලා 

ට�� එකට �ය එක. පැය ෙදක�� �තර මම ආෙ� ෙගදර 

ආවා. එතෙකාට අ�මා ෙගදර ප�ය උඩ වා�ෙවලා මම 

එනක� බලාෙගන ��යා. මම ආ� ගම� �ෙ� බ� කාලා 

ඉ�න. මම ෙ�ෙසට ඇරලා �ෙය�ෙ� ��වා.”

“ඉ��?”

“මම හා අ�ෙ�. හ� බඩ��ෙ� ��ෙ� �යලා අ�මා 

එ�ක ෙහාඳට �නාෙවලා ක�න �යා. මෙ� �ෙ� තරහ� 

නැහැ �යලා අ�මට ෙ�ෙර�න ඇ�. ඒ� ඒ ���ය අදට� 

මාව ��දනවා. අ��� ගාණ� �ය� මට ඒ ���ය මත� 

ෙව�� ෙලා� �ක� දැෙනනවා.” මං�ල ��ෙ� �ෙක�.

“එෙහන� අ� අ�මෙග� සමාව ඉ�ල�.” සාග� �ය�� 

මං�ල ගැ��ලා �යා.
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ෙපා��ෙය අ�මා අ�මාම� තාම
වැර�ෙණ අ� �ස� ඇය වැර�ද ෙකාම
බ�මෙ� ෙකා�� �� ��රන �ක
නං�ෙය අ�මාෙග� උඹ ඉ�ලනවද ෙ�ම

සතා �යා ඉඳ�ටක� ඇ�ණාට
කතා හදන උ� ෙ�රම ෙබාස�ද
යකා වැෙහ�නට ෙපර උෙඹ අ�යාට
කත�දර එපා වැඳප� අ�මාට

ෙ� �තයට ���ත ෙවලා �ෙය�ෙ� 

ෙමාක�හ� ෙ��ව� මත ෛව�ාව� 

�� අ�මා ෙකෙන�  තම�ෙ� �ව ඉ��ෙ� 

අසරණ ෙවන අව�ථාව�. නං�  අහන 

ප්ර�නවලට උ�තර �ග�න බැ�ව අසරණ 

ෙවන අ�මව සාධාර�කරණය කර�න �තා 

දරණ උ�සාහය ගැන තම� ෙ� �තෙය� 

�යැෙව�ෙ�.  

ක�� ��ව� ඇ�ෙළ ෙකාහා පැට� 

දැ�මම උ� ෙකා�� පැට� �යලා 

දැනග�න ලැෙබ�ෙ�  ෙලා�ෙවලා 

කෑගහ�න ග�තට ප�ෙ� �යනවෙ�. 

ඉ�� ෙ� �තෙ� �යැෙවන ��යට ෙ� 

�ව� ක�� අ�ෙම�ෙග ��ෙ� හැ�� 

ෙකාහා පැ�ෙය�. ඒ ගැන �යලා ප�ෙ� 

කාෙලක ර�� කතා හදනවා. හැබැ� එෙහම 

කතා හදන උ� ඔ�ෙකාම ෙබාස� ද �යන 

ප්ර�ෙන අහ�න �යා, අ�ප� නැ�ව මං 

උඹව හ�ග�� එකම ම�ද �යලා �වෙග� 

අහ�න තර�ව� හ�ය� අර අ�මා ගාව 

ඉ�� ෙවලා නෑ. 

ඇ�තටම ඒ අ�මට �තර� ෙනෙව�. 

අද කාෙ� �ව�ෙවන ෙගාඩ� ගෑ��ට 

ඒ හ�ය නෑ. �වාහයට ක�� තම� ��� 

� ෙදෙන� ඇ�� කළාද �යලා �ය�න, 

��කසාෙද�� ප�ෙ� බය නැ�ව පාෙ� 

ෙතාෙ� බැහැල ඇ���න, අ�පලා නැ� 

�� ස�පෙයා ත�යම ෙලා� මහ� කරන 

ගම� ඒ කරන හප�කම ගැන ෙලාෙකට 

�ය�න බැ� ගැහැ� අ� අතෙ� ඕනතර� 

ඉ�නවා. 

ඒ වෙ�ම අයාෙ� යන, අනාචාරෙ� 

හැ�ෙරන ��� අ� අතෙ� ෙකා�චර 

ඉ�නවද? හැබැ� ෙවනසකට �ෙය�ෙ� 

ගැහැ��ට තර� ෙ��ෙය� ����ට 

ෙ�බ� ව��ෙ� නෑ. ග�කාව �යලා 

වචනය� ��මාණය ෙවලා ��ණට 

ඒ වැෙ�ම කරන ��� හ��ව�න 

��ෂා�ථ පදය� ��මාණය ෙවලා 

නෑ. න�� ගැහැ�ය� කැමැ�ෙත� 

ෙහා අකමැ�ෙත� එක ���ෙය� සමඟ 

යහ�ගත � පම�� ෙවන� ���ෙය� 

සමඟ යහ�ගත�ම මහා අපරාධය� ��යට 

සලකන සං�කෘ�ය� ��ෙවලා �යනවා. 

ගැහැ��ව හ��ව�න අෙ� වහෙ� භා�තා 

ෙවන සමහර වචන ඒවාට ඉතාම පැහැ�� 

උ�හරණ ��යට හ��ව�න ��ව�. න�� 

ඒ එක ෙ�බලය�ව� ����ට ව�නවා අ� 

දැකලා නෑ. ඒ �සා ��ය� ගැහැ�යකෙ�  

����කම ප්ර�න කරන ෙහා යට�යාව 

අ��සන ඕනෑම ���ෙය�ෙග� ෙපරලා 

ඒ ප්ර�නයම අහ�න ගැහැ�යකට හ�ය� 

�ෙය�න ඕන. 

ඒ වෙ� ෙකා�ද පණ ඇ� ගැහැ�ය� 

ගැන �යැෙවන ෙහාඳම උ�හරණය ��යට 

�ත සා��ෙ� අ� ද��ෙ� ෙ� �තය. 

�� ��ෙ� �ව දැ�ෙ� 
�ය ළ�ෙ� මට �තරද
ඔෙබ ��ෙ� �ව දැ�ෙ� 
�� ස�ෙ� මට �තරද
����ෙ� �ව යහෙ� 
�� වැ�ෙ� මම �තරද
උරතලෙ� �ස ර�� 
�ව ��ෙ� මං �තරද
ඉඟ ෙන�ෙ� �� ��ෙ� 
�ය ළ�ෙ� මම �තරද
ඉඟ ෙන�ෙ� �� සැ�ෙ� 
�� ස�ෙ� මෙග �තරද

තම�ෙග� ප්ර�න කරන ����ෙග� ෙ� 

��යට ප්ර�න කර�න ගැහැ�යකට හැ� 

�ය ��ම�. එෙහම නැ�ව සමතැන �ය�, 

�� තැන �ය� �යලා ෙබා� උ�සෙගන 

��ට� වටර�මට ���ලා කෑ ගැ�ව 

ප�යට කව�ව� ඒ සම තැන ෙහා �� තැන 

ලැෙබ�ෙ� නෑ. ඒ තැන හ�ගත ��ෙ� 

තම� ���ම�. 

මහාචා�ය අ�තනායක එ� ෙ�ර� 

මහතා සමඟ ��කළ ෙ� සංවාදය� ඒ 

කාරණාව ස�බ�ධවම�. 

“මට ��ව��ාලෙ�� �සඳ�න �ණ 

ප්ර�නය� �යලම මම කතාව පට�ග�න�.

මම ��ව��ාලෙ� උග�වන කාෙ� 

ඉතාම� ආෙ�ගෙය� මෙ� ළඟට ආ� 

��ෙය� මට ��වා, ‘ස� මම අර�ව 

ඉ�� කර�ෙන නෑ මරාෙගන මැෙරනවා’ 

�යලා. ප�ෙ� මම ඒ �තාට �ක� �ෙව�න 

ඇරලා ඇහැ�වා ‘දැ� �යහ�ෙකා බල�න 

උඹ මරාෙගන මැෙර�න ය�ෙන ෙමා�වද’ 

�යලා. 

ඊට ���� පහකට �තර ප�ෙස ව�ර 

�ක�� �ලා ෙ�කා මට �ය� ‘ස� මෙ� 

ග��ෙෆ්ර�� මෙ� අතන ෙමතන ෙපා��, 

ෙලා��, කැත�, ගඳ� �යලා කැ�ප� 

එක �රාම ප�රවලා �යලා. මම ෙක�ෙලා 

එ�ක �ය� ෙහාඳ පල���කාරෙය� �සා 

මං වෙ� ෙසක�� හෑ�� ෙකා�ෙල�ට 

අ�ෙව�න එපා �යලා අ�� ෙක�ෙලා�ට 

�යලා. ඒ �සා දැ� සමහර ගෑ� ළම� 

මෙ� �ණ බල�ෙන නෑ. තව සමහ� ද�න 

ද�න තැන මට ��� කරනවා’ �යලා 

��වා. 

අ��මට මට ෙ� යකා �යන කතාෙ� 

අග �ල �හාග�න බැ�ව අර �වව� මෙ� 

ළඟට ෙග�නලා ෙ� ගැන අහ�න ��ධ 

�ණා. එතෙකාට ෙ� ෙක�ල �යා�, ‘ස� 

ෙමයා මා� එ�ක කැ�ප� එෙ� පා�� 

එකට ���ලා ඇ�� මෙ� ��ය ම�, 

මං �� ලෑ� සං�ථාව වෙ� �යලා ��� 

ළම� ෙ�රටම �යලා. ඒ �සා හ�හම� 

ෙකා�ෙල�ට මාව හ�ය�ෙන� නෑ �යලා. 

ඒ ��යට මං අස���ණ� �ය�න තර� 

ෙමයාට �ෙයන ���ක� ෙමාක�ද ස�’ 

�යලා ඒ දැ�� මෙග� ඇ�වා. ඒ ���ෙය� 

ප�ෙ� ෙගාඩ� ��� ළම� ඇයව ද�න 

තැන සම�ච� කර�න පට�අර� �යල� 

��වා. ඊටප�ෙස මං අර ෙකා�ලෙග� ෙ� 

කතාෙ� ඇ�ත නැ�ත ඇ�වම ෙ�කා මෙ� 

ඉ�සරහා ෙමා�� ෙනා�යා ඇ�ෙකෙහ� 

�ල� උ��වා වෙ� අහක බල� උ�නා. 

ඒ �වෙ� �ෙ� ��ණ හ�ය ගැන මට 

පැහැ�ම� ��ණ� ඒ කර� �යාව වැර� 

�සා මම ඒක අ�මත කර�න �ෙ� නෑ. 

�ක� �ත�න ඔ�ට වඩා ෙවන� �ණ� 

ඔය වෙ�ම ප්ර�න �සා අෙ� �වලා � 

ෙදෙන� න� ලැ�ජාවට ��� කෑ� �යලා 

�යලා ��� අර මහවැ� ගඟට පැනලා 

��නහෙගන ඇ�ද? තම� අස���ණ� 

��වට අර ෙකා�ලට ඒ දැ��ව මර�න 

තර� ආෙ�ගය� ආවාන� ගැහැ� 

ද�ෙව� අස���ණ� �යලා ප්ර���ෙ� 

��වම ඒ ද�වට ෙකාෙහාම ෙ�දනාව� 

�තට දැෙන�න ඕනද? ඒ ෙවලාවට අව� 

ෙව�ෙන එෙහම ප්ර�නය� ආ� ගම� 

��ලැ�ජාවට ගෙ� ��ෙ� ප�න �වලද? 

එෙහම� නැ�න� තම�ෙ� අ�� �ණ 

වරදට බය නැ�ව �ණෙද�න ��ව� �ත 

හ�ය �වලද?

අ�න ඒ �සා මම අෙ� �වලට, 

ත��ය�ට වෙ�ම �වාහක කා�තාව�ට� 

�ය�ෙන ය��� අව�ථාවකට අ�ව 

අසරණභාවක ප�ෙවලා, ඔබට වරද� 

ෙවලා �ෙයනවන� ඒ �සාම ඔබ ෙ� 

සමාජෙ� ෙගා�ර� බවට ප��ය �� නෑ. 

අ�තෙ� ��ධ �� ඒ වරද ��ක කරෙගන 

අනාගතෙ��� ඔබ ෙ�බ� අලවාගත �� 

නෑ. 

අර �යමන� �ෙයනවාෙ� ග�කාව� 

�� ගැහැ�ය� ��ප�ෙ� අ�වා�යෙය�ම 

ඊට �යක �� ���ෙය�� ඉ�නවා 

�යලා. �� ෙකෙන�ට ත� අ�� අ��� 

ගහ�න බෑ. ඒ �සා ඔබ කා�තාව� �� 

පම�� ය� ය� කරණා ��ක කරෙගන 

ඔබට ෙ�බ� ගහන, ඔබව ���චය කරන 

අයෙ� ෙගා�� බවට ප�ෙව�න එපා. 

සරලවම ��ෙවා�, ‘ කතා හදන උ� ෙ�රම 

ෙබාස�ලා ෙනෙව�’ ඒ �සා ෙපරලා ප්ර�න 

කර�න බය ෙව�න එපා.

මං වෙ� 
ෙසක�� හෑ�� 

ෙකා�ෙල�ට 
අ�ෙව�න එපා �යලා 
ඒ� කැ�ප� එෙ� 
හැෙමාටම �යලා

• ��� ම��කා

අ�තෙ� 
��ධ �� වැර� ��ක 

කරෙගන අනාගතෙ��� 
ඔබ ෙ�බ� අලවාගත 

�� නෑ

ෙතාර�� 

අ�තනායක එ�. ෙ�ර�
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මහදැන��තාෙ� කාලෙ� ���යක �ස �රකරග� 

එ�වාෙ� කතාව සහ එය �ස� ආකාරය අ� අසා 

ඇත. එෙහ� ම�ල ගහක �ර� අ� පැටවාෙ� රසව� 

කතාව ඔබ අසා නැ�වාට සැක නැත. 2000 වසර ලබ�නට 

ඔ�න ෙම�න ��ය� ��� ෙ� රසව� ���ම ��ප� 

කර�ෙ� වන�� ආර�ෂක අ�� �තානෙ� ය. එවකට 

ෙහෙතම ��ග�ෙවෙහර ජා�ක වෙනා�ානෙ� ෙ�වය 

කර�� ��ෙ�ය. එෙ� ��ය� �න� සැ�දෑයාෙ� ඔ� හ�වට 

පැ��ෙ� ගව ��ෙය�. 

“මහ�තෙයා, ආ�න අ� පැ�ෙය� ග� ෙදබලක 

�රෙවලා. අ� අ�මා එතනට ෙවලා කෑ ගහනවා. ඒ 

ම�වට �� ෙකෙන�ට එත�� ය�න ෙද�නෑ. ප�නනවා. 

හරෙක�ටව� ඉ�න ෙද�නෑ.”

ෙ� හාදයා ප��ඩය ෙගනාෙ� නරක ෙවලාවකය. 

�යැ�රාද �වා� ලබාය. ෙවන� ආෙ�ශකය�ද නැත. 

අ��ෂණ �ලධා�ය� ෙලස �� අඩ� සහකාර �.එ�.

අෙ�ර�න ඇ�� �ය� ෙදනා අසරණය. ඒ ෙමාෙහාෙ� ඔ�� 

සැමෙ� ��ටට ආෙ� අ�� �තානෙ�ය.

“මට ල�ස� �ෙයනවෙ�. මං �� එක එලව�නං”

වැෙ� බරපතළකමට වඩා අ� පැටවා ��ගැ�මට 

අවධානය ෙයා�කළ ��ෙ� එකඟතාව ඊට ���ය. අෙ�ර�න, 

දයාන�ද, �හා� සහ අ�� ගමනට ��න�ය. සවස හය� 

ප� � ඇත. ෙකාෙ� �ටට මෙ�ය. �� රථය පණගැ��ය 

ෙනාහැ�ය. එෙහ� වැෙ� අතහ��නට ��ස ��න� නැත. 

පාෙ� ගම� ග� බැෙකා රථය� නවතා �ශාල කඹය� �� 

රථයට ගැට ගසා බැෙකාෙව� ඇද එය පණග�වා ගැ�මට 

හැ� �ය. ක�වර වැෙටන යාමෙ� ෙ� �ය� ජරමර අ�ෙ� 

අ� පැටවා ෙස�ම පහ� නැත. එ�සා ප��ඩය ෙගනා ගව 

��යාද ෙසායා ඔ�� �ෙගන නඩය කැලෑවට �ෙ� අර�ණ 

ඉ�කර ගැ�ම ෙව�ෙව�. �� රථෙ� ෙත� ටැං�ය �� ��ම 

සහනය�. 

� �රා හතර වෙ� ඇ��දද අ� පැටවා ෙසායා 

ගැ�මට හැ� �ෙ� නැත. යා�තං එ�ය වැ�ෙගන එන�ට 

��ග�ෙවෙහර පෑ�වැව ඉ�ම�ෙ�� අ� පැටවා �රව �� 

ඉස�වට පැ��මට ��සට හැ� �ය. සාමා� තරෙ� ම�ල 

ගහක ගෙ� ��� �ය ග� ෙදක� අතර ෙදබලක පැටවාෙ� 

බ��ය �ර� ඇත. එ�සා පැටවාට එහාටව� ෙමහාටව� 

යා ෙනාහැ�ය. අ� ඇ�� ෙපරලන මහ ග�වල හැ�යට 

ඇ��නට ෙ� ම�ල ගස ෙදකඩ ��ම මහා කා�ය� ෙනාෙ�. 

එෙහ� ගස වෙ� ය�� අඬනවා හැෙපනවා හැෙර�නට ඈ 

ඊට උ�සාහ දරා නැත. ඇතැ��ට ඉ� පැටවාට හා��මට 

ඉඩ ඇතැ� අ� අ�මාට ��ණා �ය හැ�ය. 

�� රථය එතැනට ළඟා�ම� සමඟ �ෙ� අනෙ���ත 

ෙදය�. ෙපර� හරෙක�ටව� එතැ�� යාමට ඉඩ ෙනා�� අ� 

අ�මා රං�වද කැ�ව තරම� �රට �යාය. එබැ�� ප�සරය 

පැහැ��ය. දැ� කළ ��ෙ� පැටවා ��ගැ�ම�. ෙමෙහ�මට 

මනාව සැර�� වන�� නඩය ඇ� පදමට �ව��, පෙතාර�, 

අ� ෙව� පටවාෙගන ෙගා��. එෙහ� ��ව�ට ෙපාරව�, 

�යත� �ෙගන ඒමට තර� ක�පනාව� �� නැත. 

මෙ� අ� 
අ�මට වඩා 
ෙ� මාමලා 
ෙහාඳ�

දැ� �ම� කර�නද? ආප� ෙගා� ඒෙ� හැ�යාව� නැත. 

�ෙබන ස�ප� අ�ව ෙමෙහ�ම �ය� ��මට ඔ�� සැල�� 

සැක�හ. ඒ අ�ෙ� �ටර පනහ� පමණ ඈ�� ��න අ� 

රං�ව ���� දඟල�� කා�ය ���ෂණය කර� ෙපෙ�. ය� 

ෙහය�� ඔ�� ආෙවා� ��සට වැෙ� වැ� නැත. අවසානෙ� 

ඔ��ට ��ටට ආෙ� රථය පණ ගැ��මට උද� � අ� කඹය�. 

එ� ෙකාන� ම�ල ගෙ� අ�තක ගැට ගසන ල�. ප�ව අෙන� 

ප�� එය �� රථයට ස�බ�ධ කර රථය ප�පසට ග��� 

අ�ත ඇ�මට �යවර ගැ�ණ. ම�ල අ�ත �ක �ක ඈ� �ය. 

ඒ අවසරෙය� ෙස� ��ස පැටවාෙ� ප�ප�� ත�� කර�� 

ඔ� ෙදබෙල� �දහ� � �ටට ආෙ�ය. ස��� කෑ ගැ� අ� 

පැටවා අ�මා ෙවත �වනවා ෙව�වට �� රථය ෙවත පැ�ණ 

ෙහාඬෙය� ��කානම අ�ලා ග�ෙ�ය. ව��න �ය ෙ�වාලය 

ඉෙ� කඩා වැෙටන ල�ණ�. ම� ඇ��න ආෙවා�� �ය�ල 

හමාරය. පැටවා ��කානම අත හැ�මටද ��න� නැත. වන�� 

ආර�ෂක අ��ට ���ෙ� ඇ��ව�� ෙහාඬයට පාරව� 

�පය� ගසා ��කානම �දහ� කර ගැ�මට�. එෙහ� �� 

රථෙ� ඇ� ඇ� ඉ�නවා �ස උ�දෑ යන පාට� නැත. ෙස� 

��ස රථයට ෙගාඩ ෙව�� පැටවාද ප�ස ෙ��� ඔ�ව දැ�ෙ� 

“අෙ� මාව� න�ගග�න” �ය�නා� ෙම�. ��ස රථය ඉ��යට 

ග��� පැටවාද ප�පස එ�. අවසානෙ� ෙලා� වටය� එෙහට 

ෙමෙහට යාෙම� පැටවා මගහැරගැ�මට ��සට හැ��ය. 

අන��ව පැංචා �ය රං�වට එක� �ය. �ය� �රා ��වර�� 

කළ ෙමෙහ�ෙ� ප්ර�ඵල ලැ�ණ. ඒ සඳහා අ� අ�මා ප්ර�ඛ රං�ව 

දැ�� සහාය ගැන වන�� ආර�ෂක අ�� �තානෙ�ට අදට� 

��මය. 

ෙතාර�� - වන�� ආර�ෂක අ�� �තානෙ�

ර��කා �යනෙ�
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ක�ෙ� ආගමනය� එ�ක 

��ධෙව�ච ඒ ෙවන�ක�ව�� 

ප�ෙ� ඇෙ� ආයතනයට ස�මාන 

රා�ය� ලැෙබනවා. හැබැ� ඒ 

හැම කට��ත� ��ප�ෙසම 

ඇෙ� ක�ඩායම� ��ය බව 

�ෙ�ෂෙය�ම ඇය මත� කළා.

“ආයතනයට ලැ�� 

ස�මානවලට අමතරව 'Women 

Top 50' ස�මාන උෙළෙ� 2022 

වසෙ� ෙහාඳම අෙල�ක� 

ස�මානය �නාග�න� මට 

��ව� �ණා.” 

ෙ�තා� ෙවලා ඇය කතා කෙ� 

සා�ථක�වය ගැන. ඒ ��ප�ෙ� 

��� මහ��ය, කැප��� 

ගැන� දැ� ක� �ය�ෙ�.

“මම වාසනාවට වඩා මහ��ය 
��වාස කරන ෙකෙන�. 
සා�ථක�වය ෙව�ෙව� මම 
ෙගාඩ� මහ�� ෙවලා වැඩ කළා. 
අ��� 26 ඉඳලා මට ම��� 
�ෙකා�ෙයා�� �යන ෙකා�ද 
ආ�ත ආබාධය �ෙයනවා. �� 
තැන�� ෙකා�ද නැ�ලා� 
�ෙය�ෙ�. 2014 මම ඇ�ට්රා 
බ්රෑ�� එක කරන කාෙල� මෙග 
ෙකා�ෙ� අමා�ව වැ��ණා. 
ෙ�කට සැ�කම� කෙළා� මට 
ඇ���න බැ�ෙව�න� ��ව�. 
ඒ �සා ෙකා�ෙ� ම� �යකරලා 
කරන ආ��ෙ�ද ප්ර�කාරය� 
කළා. ඒ දව�වල මම ෙනාසෑෙහන 
ෙ�දනාව� ���. කාලය� 
ඇ�දග�න� බැ��ණා. හැබැ� 
ඒ අතෙර� මම මෙ� වැඩ කළා. 
���යට වා�ෙවලා ඔ�� �ය� 
කාෙල�� ��ණා. තරම� ෙහාඳ 
�ණ� තාම� මෙ� ෙරාගය �ව 
නැහැ. හැබැ� ඒ ගැන �ත �තා 

ඉ�ෙ� නැ�ව මම හැම වැඩ�ම කරග�නවා.”
ඒ දරාගැ�ම ගැන ක� කතා කෙ� ෙබාෙහාම ආඩ�බර 

�ලාෙව�.

“මාක�� එෙ� ප්රධා�යා ෙවනෙකාට මට ෙලා� වයස� 

නැහැ. ඉ�� මම ත�ණ ගැහැ� ෙකෙන� �සා මම �යන 

ෙ�ව� ��ග�න සමහ� අකමැ� �ණා. ‘ඔයා ද�ෙ� 

නැහැ, ඔයාට ෙ�ෙර�ෙන නැහැ’ �යලා �ණටම �යලා 

�ෙයනවා. ඉ�� අ�� අයට යම� ෙ��� කරව�න ��� 

ෙකෙන�ට වඩා වැ�ෙය� මහ�� ෙව�න ෙව�ච තැ� 

�ෙයනවා. අ�ක ගෑ� ෙකෙන� �ණහම හ� ���වට 

යටහ� පහ�වට කතා කර�න ඕන �යලා මතය� 

�ෙයනවෙ�. ප්රධා�ෙය� ��යට රාජකා� වැඩවල� අ�ට 

උ� හ�� කතා කර�න ෙවන තැ� �ෙයනවා. හැබැ� ඉ�� 

ඒක ඒ ෙවලාවට �තර�. ඒ� ��ෂ පා�ශවෙ� අය ඒ ෙ�ව� 

�ෙ� �යාෙගන ඉ�නවා. ගෑ�ෙය�ෙග� බැ�� අහන එක 

ම�කම� �යලා ඒ අය �තනවා ෙව�න� ��ව�.”

ෙමානතර� කැප��� කරලා ඉහළට �ය� ෙලා� 

��වල ඉ�න ෙගාඩ� බවල�ය�ට අහ�න ෙව�ෙ� ෙවන 

ක�කත�දර. ඒ ගැන ක� �වෙ� ෙමෙහම කතාව�.

“ගෑ� ෙකෙන�ට ර�සාව� කරන එක� ෙ�� වැඩ� 

ෙනෙම�. ෙබා�තම� ගැල�ලා ��ණ� අ�� ��යටෙ� 

බල�ෙ�. උඩ ��වකට �ය ගම� අෙපා ෙමයා වැර� 

පාෙර� ආ� ෙකෙන� �යලා �යනවා. �ය�නම ෙදය� 

නැ�න� පදය� හදලා හ� �යනවා. මම කරලා �ෙයන 

වැඩ සහ ���ක� එ�ක ��ම ෙකෙන�ට මෙ� හැ�යාව 

ගැන ප්ර�න කර�න බැහැ. ඒ �සා මෙ� ච�තයට ඒ වෙ� 

කතා හැ�ලා නැහැ. අ�ක ක�� ෙමාන ෙ� ��ව� ��� එ�ක කරට කරට 

වැඩ කර�න මට හ�ය� �ෙයනවා.”

ක� රාජප�ෂ � ලංකා අෙල�කරණ ආයතනෙ�� (SLIM) සාමා�කාව�.  

SLIM එක� එ�ක ෙ� දව�වල ඇය රට ෙව�ෙව�� අ�� �ාපෘ�යකට 

අතගහලා.

“දැ� �ත�නෙකා ජපානය ��වහම අෙ� ඔ�වට එ�ෙ� ‘ජපනා 
හපනා’ �යන එක. ඇම�කාව ��වහම ‘ෙලාකෙ� බලව�ම රට.’ ෙ�වා ඒ 
අය දව�� ෙදෙක� අෙ� ඔ�වලට �� ෙ�ව� ෙනෙම�. රට� බ්රෑ�� එක� 
��යට මාක� කරන එක� ��ෂම ��යට කර�න ඕන වැඩ�. SLIM එෙක� 
රටට ජා�ක ස�නාමකරණය� හදන වැඩ� පට�ග�තා. ඒ �ාපෘ�ෙ� 
ප්රධා�යා ��යට වැඩ කර�ෙ� මම. ෙ�ක ප� ප්ර�ලාභ බලාෙපාෙරා�� 
ෙනා� අෙ� රට ෙලාෙකට අරෙගන ය�න අෙල�කරණ �ෙ�ත්රෙ� ද�ෂෙයා 
�ක� එක� ෙවලා කරන වැඩ�.”

බ්රෑ�� එක� ෙවලා අෙ� රට ෙලාෙකට අරෙගන ය�න කරන ඒ 

උ�සාහයට කතාව අතර�ර�ම අ�� �බ පැ�වා. වෘ��ය කතාව�� 

ප�ෙ� ඇෙ� ෙපෟ�ග�ක ��ෙ� කළමනාකරණය කරග�න හැ�� �ක� 

කතා කළා.

“මම උය�න සෑෙහන කැමැ� ෙකෙන�. රසට උය�න� ��ව�. 

ෙකා�චර කා�යබ�ල �ණ� ෙගදර වැඩ �ක මෙ� අ��ම කරන එෙක� 

මට ෙලා� තෘ��ය� ලැෙබනවා. ඒ වැඩවලට අමතරව මම මහනවා, �ත්ර 

අ�නවා, ඩා�� කරනවා. සමහර ආයතන ප්රධා�ෙයා ඉ�නවා එයාලෙ� 

ෙපෟ�ග�ක �ඩන පවා යව�ෙ� ඔ�� එෙ� �� එෙක�. මට �ෙට්ර� එක� 

ආ� හැ�ෙ� මම කර�ෙ� මැ�� ෙග�� කරන එක. ඒෙක� මෙ� �ෙට්ර� 

එක අ�ෙවනවා වෙ�ම ��මාණ���වය� වැ� ෙවනවා.”

දැ� කාෙ� ෙගාඩ� කා�තාව� අ�ාපනය පැ�ෙත� ඉහළට යන �සා 

මැ�� ෙග��, ඉ�� ��� වෙ� ෙ� ඉෙගනග�න අව� නැහැ වෙ� මතය� 

�ෙයනවෙ�. හැබැ� ඉෙගනග�න ඒ ��ම ෙදය� අහක ��න ෙව�ෙ� 

නැහැ �යල� ඇය ��ෙ�.

“ආදෙ� කරන අයෙග� ඇග��, ප්රශංසා ලබාග�න ගෑ� හ� කැම��. 
තම� ආදෙ� කරන අයට තම�ෙ� අ�� කා�� එක� හදලා ��නහම, රස 
කෑම� හදලා ��නහම ඒ ලැෙබන අගය ��ම ස��වලට ග�න බැහැ. මම 
කව�ව� මෙග අයට කෙඩ� කා�� අරෙගන �ලා නැහැ. අ�වා�යෙය�ම 
ම�ම හදනවා. ඒෙක� මට� ෙලා� ස�ට� දැෙනනවා.”

‘අ�ට අ�� කර� ��ව� ෙහාඳම බර අ�� අයෙ� අදහ�වල 

බර�.’ ප�තෙ� සාක�ඡාවට කතා කර�න ක�ෙ� �රකතන අංකය ෙ�� 

කරග�තහම ඇෙ� ව�සැ� එෙ� ෙ��න ��� ඔය කතාෙ� ෙ��ම 

ගැන� මම ඇෙග� අහලා බැ�වා.

“ගෑ� අගය කරනවට හ� කැම�� �යලා ��වෙ�. ඒ වෙ�ම තම� 

����ට වඩා අ�� අය �යන ෙ�ව�ව�� ඔ� නර� කරග�න� ගෑ� හ� 

ද�ෂ�. ෙවන ���� �යන ඒවා 100%�ම ගණ� ෙනාෙගන ඉ�න ගෑ��ට 

බැහැ. ෙමාකද ඒක මෙනා��ා�මක�. ඒ �සා ඒ ග�න ප්ර�ශතය අ� 

කරග�න� උ�සාහ කර�න ඕෙ�. අ�� අයට ඕන ��යටම �ව� � ෙණා� 

වයසට ���ලා ආප�සට හැ�ලා බල�� අෙ� ��තවල අ� �ව�ෙවලා 

නැහැ �යලා දැෙන�. ඒ �සා අ�� ���� �යන ඒවා ෙගාඩ� ඔ�වට 

ග�න ය�න� එපා. 

තව ෙදය�. ෙකා�චර සා�ථක �ණ� නැ� ෙ� ගැන �තලා ��ෙවන 

අය ඉ�නවා. සා�ථක ෙකෙන�ව දැ�කහම අෙ� ෙමයා වෙ� මට� ඉ�න 

��ව�න� �යලා ෙකෙන� �තනවා. හැබැ� අ� ෙනාද�නවා �ණාට අර 

ෙකනා �ත ඇ�ෙළ� �ෙක� ඉ�නවා ෙව�න� ��ව�.

එක එ�ෙකනා සා�ථක�වය ම�න ��ය ෙවන�. ෙකෙන�ට සා�ථක 

ගැහැ�ෙය� �ය�න එයා ෙලා� ��වක ඉ�න ෙකෙන� ෙව�නම ඕන 

නැහැ. මාව�, නං�ව� ෙහාඳ තැ�වලට ෙගනා� එක තම� මෙ� අ�මෙ� 

සා�ථක�වය. ඒ �සා �තරම නැ� ෙ� ගැන ෙනා�තා �ෙයන ෙ�ව� 

ගැන �ත�න. �ක, ස�ට �ය�ෙ� ෙතාරාගැ�ම�. ඉ�� �තරම ස�ට 

ෙතාරග�න.”

ක�� ෙමානවා ��ව� 
��� එ�ක කරට කර
වැඩ කර�න 
��ව� හ�ය�
මට �ෙයනවා

ක� රාජප�ෂ 
ප්රධාන අෙල� �ලධා� 

ෙසා��ෙලා�� ල�� ආයතනය

“��ම අ�ෙයාගය� බාරග�න බැහැ �ය�න එපා. 
���ම අ�ෙයාගය බාරග�න. ඊටප�ෙ� ඒක කරන ��ය 
ඉෙගනග�න.

ඕක ඇම�කාෙ� ප්ර��ධ �වසායකෙය� ෙව�� �ච� 
බ්රැ��ස� �ය� කතාව�. ඇ�තටම ඒක ෙගාඩ� ව�න 
කතාව�. මම� ෙකා�ම ෙවලාවකව� ��ම ෙදය� බැහැ 
�යලා අතා��ෙ� නැහැ.”

ෙසා��ෙලා�� ල�� ආයතනෙ� ප්රධාන අෙල� 

�ලධා��ය ක� රාජප�ෂ ඇෙ� කතාව පට�ග�ෙ� 

එෙහම�. බවල�ය� ව�� ෙකාල� ෙජා� එකක නැ�ත� 

උස� �ලයක ඉ�දැ�� ෙගාඩ� අයට ෙ��ෙ� ඒ ෙකනා 

ල�සනට අර ෙලා� ��ෙ� වා�ෙවලා ඉ�න අ��ව �තර�. 

හැබැ� කා�තාව� ��යට එතැනට එ�න ඇය කර� 

කැප��� ගැන කතා කරන ��ස අ��. ක� �ය�ෙන� 

��ධ කැප��� මැද අ�ෙයාග දරාෙගන ඒ තැනට ආ� 

ශ��ම� ගැහැ�ය�. ඉ�� ඇෙ� සා�ථක�වෙ� ගමෙන� 

ඇයට ආ� අ�ෙයාග, කැප��� ගැන ඇය අ�� එ�ක 

��ෙ� තව� ෙකෙන�ට හ�ය� ෙවන අර�ණ ඇ�ව�. අද 

‘ධර�’ කවරය හැඩෙව�ෙන� ඇෙ� ෙසා�� �ෙව�.

“අ�ම�, තා�ත�, මම�, නං�� තම� ප�ෙ� ��ෙ�. 

ප්රාථ�ක අ�ාපනය කෙ� ෙකාළඹ ���ය� ��ාලෙය�. 

මට අ��� හෙ�� තා�තා නැ��ණා. ඊටප�ෙ� අ�මා 

තම� අ� ෙද�නව බලාග�ෙ�. ඉ�ෙකාෙ� බර ත�යම 

දරාග�න �ක� අමා��� �සා තා�තා නැ��ණාට ප�ෙ� 

�ශාකා ��ාලයට මා��ණා.”

�ං� ස��ෙ� ඉඳලම ඇය ඉෙග�මට ෙබාෙහාම ද�ෂ 

��ාව��. ඉෙග�මට අමතරව නා�, �වාද, �ඩා ඔය 

හැම අංශය��ම ද�ෂතා ද�ව� �සා අ��� ෙදක� 

එක�ගට ඉ�ෙකාෙ� සෑම අ��ම ද�ෂ ��ාව �ණා�.

“උස� ෙප�� ප�ෙ� ෙකාළඹ ��ව��ාලෙ� 
රසාය�ක අංශෙය� උස� අ�ාපනය හැදෑ�වා. ඒ� 
එ�කම ෙපෟ�ග�ක ��ව��ාලය��� රසාය�ක 
අංශෙය� උපා�ය� කර�න ���වය� ලැ�ණා. ඉ�� 
ෆ�� �ලා� එ�ක උපා� ෙදක�ම එකපාර ස���ණ කළා.

රසාය�ක අංශෙය� ඉෙගනග�න ෙගාඩ� අය 
කර�ෙ� ආචා�ය උපා�යට රට යන එක. හැබැ� අෙ� 
රෙ� ස��ව�� ඉෙගනෙගන �ටරට යන එක රටට කරන 
අපරාධය� �යල� මට ��ෙ�. ඒ �සා මම රට ය�න 
��ෙ� නැහැ. ප�ෙ� මම ���ව� ආයතනෙ� ප�ෙ�ෂණ 
සහ සංව�ධන පැ�තට අයැ�� කළා.”

ෙ� �යන තන�රට අයැ��ක�ව� �ශාල ප්රමාණය� 

අයැ�� කළ� ෙ��ෙ� ක� ඇ��ව තව� අයැ��ක�ව� 

හයෙදෙන� �තර�.

“ත��ව ප��ෂා වෙ� 

ෙ�ව� තම� ���ම කෙ�. 

ඊටප�ෙ� මාස �නක ෙප්රාෙජ�� 

එකකට මාව අෙල� අංශයට 

දැ�මා. එතැන� මට ලංකාෙ� 

ප්ර��ධ ��� ප්රඩ�� එක� 

එ�ද�ව�න අව�ථාව ලැ�ණා. 

ඒ ලැ�� සා�ථක�වය �සා 

ඒ අය මාව අෙල� අංශෙ�ම 

�යාග�තා. ‘ඇ�ට්රා’ බ්රෑ�� 

මැෙ�ජ� �යන තන�ර තම� 

මට ���ම ලැ�ෙ�.”

රසාය�ක අංශෙය� ඉෙගනෙගන 
මා�ක�� පැ�තට ය�න ක� 
කැම� �ණාද?

“ඔ�, ෙගාඩ� ආසාෙව� 

මම ඒ අ�ෙයාගය බාරග�තා. 

අ�ක �ං� කාෙල ඉඳලම මම 

��මාණා�මක වැඩවලට ද�ෂ�. බ්රෑ�� මැෙ�ජ� 

��යට ඔෙහාම වැඩ කරෙගන ඉ�දැ�� ඇ�ට්රා ෆැ�ට� 

�ෙන� එක� �� ග�තා. ප�ෙ� ඒ ප්රඩ�� එෙක� ෙලා� 

ප්රමාණය� ��පාදනය කරග�න ලංකාෙ� ෆැ�ට� එක� 

නැ��ණා. ඉ�� බ්රෑ�� මැෙ�ජ� ��යට මම රට රටවල 

���ලා තැ� ෙහායාෙගන ඒ ප්ර�නය �ස�වා. මෙ� �� 

එක� ඒකට මට ෙගාඩ� උද� කළා.”

ඒ අ�ෙයාගය සා�ථකව ජයග�� ක� රාජප�ෂ 

අෙල�කරණය පැ�ෙත�� ඇෙ� අ�ාපන ���ක� 

ස�රග�ත�. 

“අර ප්ර�නය ෙහා�� කළමනාකරණය කර� �සා 

��ය� බ්රෑ�� මැෙ�ජ� තන�රට උස� �ණා. හැබැ� 

ෙසා��ෙලා�� එෙක� මට අව�ථාව� ලැ�ෙණ� ඒ� 

එ�කම�. මා�ක�� කළාට මම ඉ��වර�� පැ�ත ගැන 

දැනෙගන ��ෙ� නැහැෙ�. ඒ �සා ඒක� කරලා බල�න 

ආස ��ණා. ඉ�� ෙ��ඨ අෙල� කළමනාකා��ය� 

��යට ෙසා��ෙලා�� එක� එ�ක එක� �ණා. 

ෙසා��ෙලා�� එක ‘ෙසා��ෙලා�� ල��’ �යලා අ��� 

පට�ග�ෙ� ඒ කාෙ�. ඉ�� අ�ට ස���ණෙය�ම වෙ� 

බ්රෑ�� එක ෙප්රාෙමා� කර�න �ණා.

ඉ��වර�� ��වහම ලංකාෙ� ��ෙ� හ� අ�� 

ෙදය�. ද�වා බලාෙගන ඉ�දැ�� තා�තා මැෙරන එක 

තම� ෙප්රාෙමා� කෙ�. ඒ සං�කෘ�ය ෙවන� කර�න� මට 

ඕන �ෙ�. ඍණා�මකව ��� ඒ ෙ� ධනා�මක ��යට 

ෙවන� කළා. ඒ �සාම ෙ� බ්රෑ�� එක ලංකාෙ� ඉහළම 

තැනකට ෙ��න ��ව� �ණා.”

• ෙස�ව�� ෙහ��ආර��
ඡායා�ප - �ෂා� කා�යවස�

අ�� 
අයට ඕන 

��යටම �ව� 
�ෙණා� 

වයසට ���ලා 
ආප�සට 

හැ�ලා බල�� 
අෙ� ��තවල 

අ� �ව�ෙවලා 
නැහැ �යලා 

දැෙන�. ඒ �සා 
අ�� ���� 

�යන ඒවා 
ෙගාඩ� ඔ�වට 
ග�න ය�න� 

එපා

මම වාසනාවට වඩා මහ��ය 
��වාස කරන ෙකෙන�. 

සා�ථක�වය ෙව�ෙව� මම 
ෙගාඩ� මහ�� ෙවලා වැඩ කළා

අ�කා ���� �ඩාෙ� �රතවන අ�� 

බලා�� �ං� ව�ද�ෙ� �තද එතැන 

නතර��. ඇයට ඕනෑ�ෙ� අ�කා 

ෙම�ම �ං� �ය���යක ෙ� ඒ ෙ� අත ��නා 

ය�නටය.

එෙ� ���� �ඩාව අරඹන�ට ව�ද�ෙ� 

වයස ය�ත� අ��� හත�. ඇය ඒ වන�ට 

ඉෙග�ම ලබ�� ��ෙ� ක�තර බා�කා 

��ාලෙ� ෙදක වසර ප��ෙ��. හැම�ම 

හවසට ��ාල ���� තටාකෙ� දැ�ය� 

���� කට�� කර�� ව�ද�� අ�මා 

සම�� එතැනට ය�ෙ� අ�කා ��නන හැ� 

බල�නටය.

“මට� ��න�න ඕෙ�...” ෙමෙ� අ�මාට 

පමණ� ඇෙස�නට �ල� � වැ�ය, ���ක� 

කැ�ය� �ක්රම මහතාෙ� කනට ය�නටද 

වැ� දවස� �ෙ� නැත. ඒ අ�ව එවකට 

��හප�ප��ය, ආචා�ය ම�ඩලෙ� �� 

මහ�ම මහ���ෙ� ආ��වාදෙය� 

���වට පැ�� �ං� �ය���ය 

�.ර��යා ව�ද� ප්රනා�� ය. ඇය 

තවම� දහ�� හැ���ය. ඉෙග�ම 

ලබ�ෙ� නවය වසර ප��ෙ��.

එ� ඇ���ෙකාට �යට 

බැ�ස�, ඇය දැනටම �ං� ��කා 

ෂ��ග� ෙකෙන�. වා�තා �ට 

වා�තා තැ� ��කා ෂ��ග� 

���ම ���ව�ෙ� �ෙෂා� ��ාලෙ� 

ප්රාථ�ක අ�ාපන ලබ�� ��ය�ය. 1972 වසෙ� 

උප� ඇය 1991 වසෙ� ෙකාළඹ� පැව� ප�වන 

සා� �ඩා උෙළෙ�� �ට� ෙද�ය �දහ� ආර, 

�ට� 100 සහ 200 ප�පස ආර සහ ළය ආර 

ඉස�ව�� නව වා�තා පහ� සම�� එ� ඇය 

ර� පද�ක� හත� �නාග�තාය. ඒ වාෙ�ම 

ඔ���� �ඩා උෙළලක ලංකාව �ෙයාජනය 

කර�� ���� �ඩාවක �රත � පළ� 

��කාවද ව��ය.

ෂ��ග� ��කාව එ� පෑ ද�ක� මත� 

කෙ�, ව�ද�ට� කැප�ෙම� ඒ මග යෑමට 

අව�ථාව� ඇ� ෙහ��.

“මං 2018 වසෙ� 45 වන � ලංකා පාස� 

ජල �ඩා �රතාව�ෙ� වයස අ��� නවෙය� 

පහළ �ට� 50 �දහ� ආර හා ප�පස ආර 

ප්රථම �ථානය ලබාග�ෙ� නව තරඟ වා�තා 

ෙදක�� එ�ක�. එ�� �ට� 200 ෙ�වල �ශ්ර 

ආර ප්රථම �ථානය� එ�ක සම�ත �රතාවයම 

මට ලබාග�න ��ව� �ණා.”

ව�ද� එෙ� වද� එ�කළාය. ඇයෙ� 

ප�ං�ය, ෙ��වල න�ලෙ�න ග�මානය�. 

ව�ද�ෙ� සෙහාද�ය දැ� ��ව��ාල 

අ�ාපනය ලබන අතර ෙසා�රා ම�ගම 

�.ඩ���.ඩ���. ක�න�ගර ��ාලෙ� උස� 

ෙපළ ��ෙව�. ව�ද�ෙ� �යා �� �ාපාර 

කට��තක �යැෙල�� ප�ෙ� අව�තා 

ෙම�ම ද�ව�ෙ� අ�ාපන කට��ද සා�ථක 

කරගැ�මට උරෙද�� ��. ඒ අතර ව�ද� 

���� ��යක කර�නටද දැ� ඒ අ�මාට� 

තා�තාට� ��නය� �ෙ�.

“ඇ�තටම �ව �ං� කාෙ� අෙන� ද�ෙවා 

ෙද�නට වඩා හ�ම දඟ�. �වනවා ප�නවා. 

ඉ�� �ඩාවකට ෙයා� කර�න අ� ��වා. 

ඒ� එයාම තම� අ�කා ��� ෙවනවා බල�න 

��� ඉඳලා ෙ� �ඩාව ෙතාරාග�ෙ�. ඉ�� 

එයා ���� තරඟව�� ඉ��යට යා� �යන 

බලාෙපාෙරා��ව �වෙ� ���ක� වන 

කැ�ය� �ක්රම ස�ට වෙ�ම 

පාසෙ� ව�තමාන ��හ�ප��ය 

වන ��� �රෙකා� මහ��ය 

ඇ�� �� මහ�ම මහ��� 

�ළ� බලාෙපාෙරා��ව� 

ඇ�ෙවලා �ෙයනවා.”

ඒ ව�ද�ෙ� මව ඩ���.

ෙ�මමා� ප්රනා��ය. ව�ද� 

ප�පස ��න ෙසවනැ�ල ඇය�. 

�ෙන� �න ���ෙව� ඉහළට එ�� ��න 

ව�ද� ෙ� වන�ට ජා�ක ම�ටෙ� ජයග්රහණ 

�ස� ලබාෙගන �ෙ�. ඒ අතර ෙමවර පැව� 

47 වන සම�ත ලංකා පාස� ජල �ඩා උෙළෙ� 

වයස 14� පහල සම�ත �රතාවය �නාගැ�මට 

සම��ෙ�ද ව�ද�ය. එ�� �ට� 50 �දහ� 

ආර ප්රථම �ථානය�, �ට� 50 ප�පස ආර නව 

තරඟ වා�තාව� සමඟ ප්රථම �ථානය�, �ට� 

100 ප�පස ආර තරඟෙය� ප්රථමයා �මට� 

ඇය සම� �වාය. 

ෙකාතර� ���� ���වට කාලය වැය 

කළද �ෂය කට��ද ව�ද� මග හ��ෙ� 

නැත. ඒ වාෙ�ම ඇය ��ධ ��මාණ කර�නටද 

ද�ෂය. ෙගදර ��� සැර��ව�� ��පය�ම 

හැඩ�ෙ� ඇය අ��.

ඒ �ය�ල මැද ව�ද�ට ඇ� ෙලා�ම 

��නය න� ���ම�.

“දවසක මෙ� රට ෙව�ෙව� �ඩා කර�න 

මට ෙලා� ආසාව� �ෙයනවා. ඒ ෙව�ෙව� 

කැප�ෙම� ��� ෙව�න වෙ�ම ෙහා�� 

ඉෙග�� කට��වල �රත ෙව�න� මං 

කැම��.” 

ඒ ��නයට යාමට ව�ද� ��න�ය. ඒ මග 

සරස�නට ඔබටද හැ�ය. ඒ ඇයට ආ��වාද 

��ෙම�. එය අනාගතෙ� දවසක ජා�ක 

ම�ට�� ඇය ලබන ජයග්රහණය�ටද ෙ��ව� 

ඇත.

පාස� 
���� ෙපාත 
අ�� කරන 

�ං� 
�ය���ය

ව�ද�

CoverStory

• �පා වස�� එ���ංහ

ෙමවර වයස 
14� පහල 

සම�ත ලංකා 
පාස� ���� 
��ය ඇය�

���ක� සමග



14 2022 දෙසැම්බර්ï21 වන ්බදාදා

13 වැනියාගේ 
දුව ග�ාහිටින� 

හැරී ග�ෝටර් කියලා 
ග�ාතක් මුද්රණය 

ග�ාගවන� තිබුණා
ගේ.ගක්.ග�ෝලිනේ

‘ගේ.ගක්.ග�ෝලිනේ’ (J.K.Rowling) ගැ� 
ග�ාදන�ා ගෙග�කුට සමාවක් දුන�ද ‘හැරී 
ග�ෝටර්’ (Harry Potter) ගැ� ග�ාදන�ා 
ගෙග�කුට �ම් එගේ සමාව දිය ග�ාහැකිය. ඒ 
ගලාව වැඩිම අදායම් ඉ�ැයූ චිත්ර�ට මාලාව ගලස 
‘හැරී ග�ෝටර්’තවමත් ග��මුගේ සිටි� බැවිනි. 
‘හැරී ග�ෝටර්’ ග්රන්ථ මාලාව �ච�ා ෙගේ අ� 
මුලින කී ගේ.ගක්.ග�ෝලිනේ ය. ගලාව පු�ා භාෂා 
හැටෙට අධිෙ ප්රමාණයෙට �රිවර්ත�ය වී 
ඇති ගම් ග්රන්ථ මාලාගේ මිලිය� 450ෙට එහා 
පිට�ත් ප්රමාණයක් අගලවි වී ඇත. �මුත් එත�ම් 
සාර්්ථෙත්වයක් අත්�ත් ෙ�ගත් ගම් ග�ාගත් 
ෙතුවරියගේ ඉතිහාසය �ම් එත�ම් සතුටුදායී 
එෙක් ග�ාගේ. අඳුරු අතීතයක් �සුෙ� විත් 
ගලාව සුප්රසිද්ධම සහ ්ධ�වත්ම ගේඛිොවක් බවට 
�ත්වූ එකී ගේඛිොව, ගේ.ගක්.ග�ෝලිනේ ගැ�යි 
ගම් ෙතාව. 

1965 ජූලි 31 වැනිදා එක්සත් රාජධානියේ 

උපන් යේ.යක.යරෝලින්්ග්ට පුංචි කාලයේ 

ප්ටන්්ම හරි අපූරු විය�ෝදාුංශයක 

තිබුයේය. අත්ට අහුයව� යපාතක, පත්තරයක 

යහෝ ඕ�ෑ්ම යකාළ කැබැලලක කියවී්ම 

ඇය්ග ඒ විය�ෝදාුංශයයි. ආයේ ගති �ෑයේ 

කියන්�ාක ය්මන් ඇය්ග ්මව ද ඉඩක ලද හැ්ම 

ය්මායහාතක්ම යපාත්පත් කියව� ගැහැනියක 

වී්ම ඊ්ට යේතුව වූවා විය හැකිය. යකයේ �මුත් 

වය්ස අවුරුදු හයක ප්මණ ව�වි්ට යරෝලින්්ග 

කියවීය්මන් ය�ා�ැවතී යම් යම් යේවල 

ලියන්�්ටද ප්ටන්ගත්තාය. ඇය්ග පුංචි වය්ස්ට 

වඩා පැහැනු ඒ ලියවිලි යබායහෝවි්ට හැඩවුයේ 

කුතුහලය පිරි අභිරහේ කතන්දරවලිනි. ඒවා 

කියවූ ඇය්ග ්මව ඇතුළු පවුයල සියලුයද�ා්ම 

අ�ාවැකි කීයේ ඇය �ම් ්මතු යම් දිය�ක 

යලඛිකාවක වනු ඇත කියාය.

“හැබැයි අවුරුදු 15ක් විතර වෙනව�ොට 
මට හිතොගනන බැරි වෙයක් සිදෙ වුණො. මවේ 
අමමට සුසුමනොෙ සහ සනොයුගත ආබොධ 
තතතෙයක් තිවයනෙො කියලො මට ෙැනගනන 
ලැබුණො. ඇතතටම ඒ� මට ෙරොගනන 
බැරිවුණො. මං ඒ වෙනව�ොට ‘හැරීව�ෝටර්’ 
ව�ොත ලියනන හිතොවගනයි හිටිවේ. ලියනන 
ඕන හැම ෙචනයක්ම හිවත තිබුණො. ඒත 
අමමවේ අසනී�ය ෙැනගතත වෙලොවේ ඉඳන 
මට ඒ�ට හිත හදාගනන බැරිවුණො.”

කාලය ගතයවමින් යගාේ 1990 සීතල 

යද්සැම්බරයත් උදා විය. �මුත් හි්මකැටි 

වැය්ට� ඒ සීතයල යරෝලින්්ගය්ග යලෝකය්ට 

තිබුණු යලාකු්ම උණුහු්ම යහාරු අරන් ගියාක 

ය්මන් අතුරුදන්ව ගියේ ඇය්ග ්මව ්සදහ්ට්ම 

දෑේ පියාගත් බැවිනි.  

“්මුං යගාඩාක ආ්සායවන් හිටියා ලියන්� 

ය� යපාත ගැ� අම්්ම්ට කියන්�. ඒත් අම්්මා 

්මැයරන්� කලින් ්ම්ට හැරී යපෝ්ටේ ගැ� 

කියන්� බැරිවුණා. ඒක්ට ඕ�තරම් අවේ්ා 

තිබුණා. ඒත් ්මුං ඒක කයේ �ෑ.”

එය යේද�ාවක වුවත් හියත් තිබූ 

බලායපායරාත්තු උදුරා දැමී්ම්ට ඒ යේද�ාව්ට 

පළුවන්ක්මක තිබුයේ �ැත. යේද�ාව 

හියත් හිරකරයග� ඇය යපාත ලිවී්ම්ට 

ප්ටන්ගත්තාය. ඒ අලලප�ලයල්ම ඇය්ග 

යපම්වතාද ඇය හැරයා්ම්ට තීරණය කර තිබූ 

නි්සා බලායපායරාත්තු ය�ාවූ ය්මායහාතක ඇය 

විෂාදය තත්ත්වය්ට පත්විය.

“ඊට�සවස  මම �ෘතුගොලයට ගියො. එවහදි 
මට �ෘතුගීසි ජොති� රූ�ෙොහිනී මොධ්යවේදියකු 
වුණු වජෝවේ ඇරනටස මුණගැහුනො. ඒ හමුවීම 
විෙොහයකින ව�ලෙර වුණො. 1992 ඔක්වතෝබර් 
මොවස 16 ෙැනිදා තමයි අපි විෙොහවුවේ. ටි� 
�ොවලකින මට ගෑනු ෙරුවෙක් ලැබුණො.”

�මුත් ඇරන්්ටේ හා යගවූ යුග දිවියත් 

යරෝලින්්ග්ට නීර්ස එකක විය. 

“ඒක හිතප තරම් ලේ්ස� විවාහ ජීවිතයක 

වුයේ �ෑ. එයා ්ම්ට යගාඩාක හිරිහැර කළා. 

අන්තියම් ්මුං යපාලිසි ගියා. ්ම්ට උව්ම�ාව 

තිබුයේ දරුවා ්ම්ට අරන් ඇරන්්ටේයගන් 

යවන්යවන්�. ්ම්ට ඒක කරගන්� පළුවන් වුණා. 

පේයේ ්මුං දරුවත් එකක අලුත් ජීවිතයක 

යහායායග� ගියා. ඒත් ඒ හැය්මෝ්ම හැරී 

යපෝ්ටේ යපාත ප්රතිකයෂේප කළා. ඒ දවේවල ්මුං 

හි්ටප යගදර ලියුම් යපට්ටිය පිරුයේ යපාත 

ප්රතිකයෂේප කරලා එවලා තිබුණු ලියුම්වලින්.”

යපාත් ප්රකාශකයින් යදායළාේයදය�කුය්ග 

ප්රතිකයෂේප වූ පසුත් ඈ හැරී යපෝ්ටේ යපාත 

රැයග� තවත් යපාත් ප්රකාශකයයකු ය්සායා 

ගියාය. පසුව ඔහු ඉදිරියේ අසුන්යග� ඔහු්ට 

ඇය්සන්�්ට ඇය ත්මා ලියූ යපාත කියවූවාය. 

�මුත් ඒ කතාව අ්සා සිටියේ ඔහු ප්මණක්ම 

ය�ායේ. එතැ�්ට පැමිණි යපාත් ප්රකාශකයාය්ග 

අ්ට හැවිරිදි කුඩා දියණියද දැහැ�ක්ට ්ස්ම 

වැදු�ාක ය්මන් කතාව අ්සා සිටියාය. ඇය 

ඉතා ආ්සායවන් එය අ්සා සිටි� අයුරු දුටු 

යපාත් ප්රකාශකයා හැරී යපෝ්ටේ මුද්රණය කිරීයම් 

කාේයය බාරගත්යත් ඇයවද පදු්ම කරමින්ය. 

්සති කීපයක ප්මණ ගතවිය. හැරී යපෝ්ටේ 

පළමු මුද්රණය යදාර්ට වැඩුනි. ප්රතිකයෂේප කළ 

සියලුයද�ා්ට්ම ‘අයන් අයපායි’ කියා සිතන්�්ට 

වැඩ සිේධ කරමින් එය මිලිය� ගණනින් අයලවි 

විය. ලැබූ ප්රසිේධිය ්ස්මඟ ඇය එ්ම කතාව 

කතා ්මාලාවක යල්ස �ැවත �ැවතත් ලිේවාය. 

ඒ අතරවාරයේ හැරී යපෝ්ටේ යපාත ඇසුයරන් 

චිත්රප්ට ්මාලාවකද නිේ්මාණය විය. ඒ චිත්රප්ට 

්මාලාව්ම ඇය්මරිකන් යඩාලේ බිලිය� ගණනින් 

ආදායම් ලබමින් ්සාේ්ක වූයේ යලෝකයේ්ම 

යපරළියක සිදුකරමිනි. එප්මණක ය�ාව භාෂා 

හැ්ට ගණ�ක්ට එහා පරිවේත�ය වූ හැරී 

යපෝ්ටේ යපාත �ැවතුයේ ඇයව යලෝකයේ 

යපායහා්සත්්ම යලඛිකාවක බව්ට පත්කරමිනි.

“�රොජවේ භයොන��ම මවේ ඉසසරහො 
තිබුණු �ඩයිම ජයගනන කියලො මට බල �ළො. 
ජීවිතය අවයමත මවගන වලොකු �ැ�කිරීමක් 
ඉල්ලුෙො. ඉතින මං මවේ තිබුණු හැම 
ශක්තියක්ම එ�ට එ�තු �රලො සොර්්ථ�තෙය 
වෙනුවෙන විතරක්ම මහනසි වුණො. මං වම 
තරම ශක්තිමත ගැහැනියක් වෙනන �ෙනම 
වුවේ ඒ�යි.”

්සෑ්ම අඳුරු වළාකව්ම රිදී යේඛාවක ඇත්තා 

යේ්ම යරෝලින්්ගය්ග ජීවිතයේද රිදී යේඛාව වූයේ 

ඇය්ග යලඛ� හැකියාවයි. දැඩි ප්රතිකයෂේප 

කිරීම් ය්මන්්ම අවා්ස�ාවන්ත සිදුවීම් ්මැද 

ඇය්ග ඒ හැකියාව්ට වා්ස�ාවද කැටි වූ නි්සා 

ඇය ්සාේ්ක වූවාය. පසුව ඇය යළිත් විවාහ 

ජීවිතය්ටද පිවිසියාය. යම් අතරවාරයේ ඇය 

ත්මා ලියූ යපායතන් ්සලලිකාරියක වූ පසු එයින් 

්ස්මාජයේ යහපත 

තකා යබායහෝ දෑ 

කරන්�්ට විය. 

ඇය නිතර්ම 

අ්සරණ මිනිසුන්්ට 

උදේ කළාය. 

්ස්මාජයේ හඬක 

අවැසි මිනිසුන්ය්ග 

අයිතිවාසිකම් 

යවනුයවන් 

නිේභයව යපනී 

සිටියාය. ්සුංක්ාන්ති 

ලිුංගිකයින්ය්ග 

අයිතිවාසිකම් 

ය්මන්්ම ේ්රීන්ය්ග 

අයිතිවාසිකම් 

උයද්සා ප්රමුඛත්වය 

ගත්තාය. ඒ නි්සා්ම ඇය යලෝකයේ විශිෂේ්ටත්ම 

්සම්්මා� ගණ�ාවකින්්ම පිදුම්ද ලැබුවාය. 

�මුත් ඒ සියලල ්මැද ඇය නිතර නිතර්ම 

අපූරු කතාවක කිේවාය. ඒ ්සෑ්ම අවේ්ාවක්ම 

ඇය දුටු අ්සාේ්ක්ම පේගලයා ඇය 

බවයි. යබායහෝවි්ට ඇය්ග ්සාේ්කත්වයේ 

රහ්සද ඒ සිතුවිලල්ම විය හැකිය. ්මන්ද 

එක ්සාේ්කවී්මක පසුප්ස්ම අ්සාේ්ක වීම් 

ගණ�ාවක්ම ඇති බව රහ්සක ය�ායේ. 

හැරී යපෝ්ටේ ලියා යලෝකය්ම යහලලූ යේ.යක.

යරෝලින්්ගය්ග කතායවන් කා්ට කා්ටත් 

උගතහැකි පාඩ්ම එයයි.

• රුවන එේ.ගස�වි�ත්�

මමයි දරුවයි 
ජීවත්වුගේ 

�ජගයන ලැගබ� 
සහ�ා්ධා�වලින. ඒෙ 
හරිම දුෂෙ� ොලයක්. 

අපි හිටපු ගගද� 
අ�ායක් වගේ. මීගයෝ 
ෙැ�ග�ාත්ගතෝ පිරිලා

ගතකරන්� හිතායග� ආපහු ්මය්ග ර්ට්ට 

ඇවිත් කුලිය්ට යගයක අරන් පදිුංචි 

වුණා. ්ම්මයි දරුවයි ජීවත්වුයේ රජයයන් 

ලැයබ� ්සහ�ාධාරවලින්. ඒක හරි්ම දුෂේකර 

කාලයක. අපි හි්ටප යගදර අපායක. මීයයෝ 

කැරයපාත්යතෝ පිරිලා. ඒ අතයේ ්සැරයක 

යදකක ඇරන්්ටේ දරුවා ඉලලයග� ආවා. ඒත් 

එයා්ට දරුවා අරන් යන්� ්මුං ඉඩ දුන්යන් �ෑ.”

ඒ යරෝලින්්ගය්ග ජීවිතයේ අ්මාරු්ම කාලයයි. 

දැඩි ්මා�සික ආතතිය නි්සා වරක ඇය දිවි 

�්සාගැනී්ම්ට පවා උත්්සාහ කර තිබුණි. �මුත් 

ඇය්ග එක්ම අයේකෂාව වූයේ කුඩා කල සි්ට්ම 

සිහි� ්මවමින් උන් හැරී යපෝ්ටේ යපාත ලියා 

අව්සන් කිරී්මයි.

“්මුං අත් පි්ටපත ලියලා ඉවර කළා. ඒත් ඒක 

යපාතක විදිය්ට මුද්රණය කරන්� කවුරුත් උදේ 

කයේ �ෑ. ්මුං යගාඩාක යපාත් ප්රකාශකයින් 

ගව�ේ ගවන� 
ගේතු හදලා දීලා

ඇයි දැන 
ගව�ේ ගවලා කියලා 

අහන� එ�ා
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• හ�� මනෙ��ද්ර

��ග�ක ස�බ�ධතා ග�ත�, රාජකා� ම�ටෙ� සබඳතා ග�ත� ෙබාෙහා�ට අ� ���� ���ෙ� 
අගය ��මට ෙහා ප්රශංසා ��මට වඩා  ෙචාදනා ��මට�. එෙ�� නැ�න� මැ��� නැ�මට�. එම 

සබඳතා �සා ස�� ෙව�නට කාරණා �යය� ඇත�, ප�තැෙව�නට ඇ� එ� කාරණාව� ෙහා �� 
කරෙගන අ� කර�ෙ� �ය�ල අ�� කරගැ�ම�. සැ�යා දහ� සහ ද�ෙවා �ෙදනා සමඟ ජපානෙ� 

�ව�වන හ�� මනෙ��ද්ර ඇෙ� ��ත අ�දැ�� ඇ��� අ�ට �යාෙද�ෙ� �ෙ�ෂෙය�ම ‘ප�ල’ 
නමැ� ස�බ�ධතාවයට ��ක�වය �ම සහ එය �කගැ�ෙ� ඇ� වැදග�කම�. එෙම�ම ඕනෑම 

ෙහාඳ ෙහා නරක ���මකටම ප� ස�ට �ය හැ� කාරණා පමණ� ��තයට එ� කරගැ�ෙම�, බලා 
��ය� ප�� ��තය ස��� �� ඉ�� යන අ�� ඇය �ය�ෙ� ස��� ��තය දරණ ඇෙ� �වන 

අ�දැ�� ස��ය ��කරෙගනය.

ෙවන� ෙව�න 
ෙ�� හදලා �ලා

ඇ� දැ� 
ෙවන� ෙවලා �යලා 

අහ�න එපා

සමහර අව�ථාවල 
ගැහැ�ෙය�ෙ� �ය�ම 
ඇ�ෙ� �ෙය�ෙ� �ත 

�දහ� කරග�නවා වෙ� 
හැ�ම�. ඒක ෙ��� 

ෙනාග�න ෙගාඩ� 
��� ගැහැ��ව �හඬ 

කරවනවා. ඊටප�ෙ� 
අ�ළ නැ� ෙ� �යා අ�ළ 
ෙ� �යන එක� ගැහැ� 

අමතක කරනවා

සමහර ගැහැ� �යව�න ෙගාඩ� 

ද�ෂ�. ෙපා� ළම� වෙ� �යව 

�යව ඉ�න �යනවා න� ඒ අයට 

ෙවන ෙමා�� ඕන නෑ. ඒ� එෙහම �යවන 

අයට අහ� ඉ�න ෙකෙන�� ඕෙ�. 

සව�ෙදන ෙකනාට� ඒ අය ෙගාඩා�ම 

��� ෙව�ෙ�. ඇ��ක� ෙදන එක 

ස�බ�ධතාවය� ඇ�ෙළ� ෙකා�චර 

ව�නවාද �යලා මට දැ�ෙ� මෙ� ��ෙ� 

ය� ය� අ�දැ�� �සාම�.

මම� එෙහම ෙගාඩ� �යවන ෙකෙන�. 

දැ� �ෙය�වා ඇ� ෙපා�ඩ� කටවහ� 

ඉ�න �යනක� �යවනවා. සමහර 

ෙවලාවට ඒක තවෙකෙන�ට කරදරය� 

�යලා දැ�ණ අව�ථාව�� නැ�වම 

ෙනෙව�. ඒ� මට එෙහම ෙනා�යවා ඉ�න 

අමා��. දහ� ෙගදර ආවම උෙ� ඉඳ� 

�ණ හැමෙ�ම නැව��ල� නැ�ව �යන 

එක මෙ� ���ද�. �ක, ස�ට, �ෙනාදය 

එක��ණ කතා ෙගාඩ� �ය�න. සමහර 

ෙවලාවට දහ� මං �යන ෙ�ව� අහෙගන 

ඉ�නවද බල�න මම කතාව අතරමග� 

ප්ර�න� අහනවා. ඒවා න� ඉ�� �ෙනාෙදට 

කර�ෙ�. 

ඉ�� ඔෙහාම දවස� දහ� වැඩ ඇ�ලා 

ෙගදර ආ�වාම මෙ� �ත ��න ���ය� 

ගැන මං එයාට �ය��, ආව ෙවෙ� ඉඳ� 

�යවනවා ෙපා�ඩ� කටවහ� ඉ�න ෙරා� 

�යලා ��වා. මට ඒක ෙකා�චර �තට 

දැ�ණද ��ෙවා� මං ආප� වචනය�ව� 

කතා කෙ� නෑ. අහන ෙ�ට උ� තර �ලා 

��යා. ඇ�තටම මට ෙ��� �ෙ� නැ� 

�ණාට �ක� �ක ��ණා. සාමා�ෙය� 

මං ��දට ය�� �ක �ෙතන ෙ�ව� අමතක 

කරලා ස�� �ෙතන ෙ�ව� �තර� මත� 

කරෙගන ��ය�ෙ� ප�ව� උෙ�ට �නාව� 

එ�ක ඇහැෙර�න ඕන ���. ඒ� එ� 

එෙහම �ෙ� නෑ. 

මං ෙතාරෙතාං�ය� නැ�ව �යවන 

එක දහ�ට වදය� �යලා ��� �සා 

ඊටප�ෙ� මං මාවම �ර කරග�තා. 

ද�ෙ�ම නැ�ව දහ� වැඩ ඇ�ලා එ�� 

ෙවන� වෙ� �යවන එක නැ��ණා. 

දවස� එයාම මෙග� ඇ�වා ඇ� ෙ��ෙයා 

එක වැ�ලා �යලා. එද� මට දැ�ෙ� 

�යලා වැඩ� නෑ �යන හැ�ම. ඉ�� මං 

�නාෙවලා �ක� ��යා.

දහ� මාෙසකට වතාව� �වා�ව� 

�ලා මා� එ�ක ඇ���න යනවා. ද�ෙවා 

ඉ�ෙකාෙ� �යාම ඒ පැය පහ අ� ඇ�දලා, 

එ�ෙය� ෙමානවහ� කාලා ද�ෙවා ෙගදර 

එ�න ක�� එනවා. එෙහම දවසක, දහ� 

��වා “මට ඔයා �යවන එක ඕනතර� 
අහ� ඉ�න ��ව�, ඒ� අ�ට අ�ළ 
නැ� ෙ�ව� �යව�න එපා. ඔයාට �ත 
��ෙ� අ�ට අ�ළ නැ� ෙ�කට. ඒක� 
එ� මං ඔයාට අෙරෙහම ��ෙ�. ෙවන� 
වෙ� ඔයා අ� ගැන, ද�ෙවා ගැන, උෙ� 
ඉඳ� ඔයා කර� ෙ�ව� ගැන �ය�� මට 
ඕනතර� අහ� ඉ�න ��ව�. අ�ට අ�ළ 
නැ� ෙ�ව�වලට �ත ��ද� මාව� අ�� 
කරලා ඔය� අ�� ෙවනවා.” �යලා. මා� 

එවෙ� ��වා “මට �ෙතන ඕන ෙදය� 
�ය�න ඉ�ෙ� ඔයා, ඔයා මට ඇ��ක� 
ෙනා��නාම මට �ක ��ණා. ආෙ� ඔයා 
එ�ක �� ෙදය� �ය�ෙ� නෑ �යලා මං 
�රෙ� කළා.” �යලා. 

එතෙකාට දහ� ��වා “��ෙදය� 
ෙනෙව� අ�ළ නැ� ෙ� ෙනා�යා ඉ�න.” 
එවෙල� මං ��ශ�ද �ණා. මට �ය�න 

ඕන ෙ� �ය�න ��� ෙවලාව ඒක ෙනෙව� 

�යලා දැ�ණ �සා. 

සමහර ෙ�ව� තම�ට ��� අය 

එ�ක �යව�� සමහ��ට අ�ළ ෙ� අ�ළ 

නැ� �යලා ෙව�කරග�න ඕනකම� නෑ. 

දැෙනන හැෙඟන හැමෙ�ම �ය�න� ඕෙ�. 

ඒක ගැහැ��ට වෙ�ම ����ට� ෙපා��. 

සමහර අව�ථාවල ගැහැ�ෙය�ෙ� �ය�ම 

ඇ�ෙ� �ය�ෙ� �ත �දහ� කරග�නවා 

වෙ� හැ�ම�. ඒක ෙ��� ෙනාග�න 

ෙගාඩ� ��� ගැහැ��ව �හඬ කරවනවා. 

ඊටප�ෙ� අ�ළ නැ� ෙ� �යා අ�ළ ෙ� 

�යන එක� ගැහැ� අය අමතක කරනවා.

එෙහම �හඬ ෙවන ෙගාඩා� 

ගැහැ� දරද� ෙවනවා. නැ�ත� 

මාන�කව වැෙටනවා. එෙහම� නැ�ත� 

ඇ��ක�ෙදන ෙකෙන�ව ෙහායාග�නවා. 

ඒ� නැ�න� අමා�ෙව� හ� අ�ළ ෙ� 

�තර� �යලා අ�� හැමෙ�ම �ෙ� 

�රකරෙගන �ව�ෙවනවා.

හැබැ� මට දරද� ෙව�නව�, 

මාන�කව වැෙට�නව�, ඇ��ක� ෙදන 

ෙකෙන� ෙහායාග�නව� මං ඇ�ෙ� මාව 

�රකරග�නව� ඕන �ෙ� නෑ. ෙහාඳම 

අව�ථාව� බලලා, දහ� මට ෙනාෙ�ෙරන 

ෙ� ෙ��� කරනවා වෙ� මං දහ�ට එ� 

ෙනාෙ��� ෙ� ෙ��� කළා. 

මට දැෙනන ෙ� �ය�න ඉ�ෙ� ඔයා 

�තර�. ඉ�සර මට යා�ෙවා ෙහාඳම 

යා�ෙවා �යලා ෙදව�ගය� ��යා. 

දැ� එෙහම නෑ. දැ� මට ඉ�න ෙහාඳම 

යා�වා ඔයා. ඔයා ගාව මට ෙවන� දැෙනන 

සැහැ��ව දැෙන�නන� මං ෙ�ව� 

�ෙ� �රකරෙගන ඉ�ෙ� නැ�ව �දහ� 

කරග�න ඕෙ�. මං කැම� නෑ දවසක ඔයා 

මට �යනවාට මං ෙවන� ෙවලා �යලා. 

එ�ට ඒ ෙවනසට ෙ��ව ඔයාම තමා �යලා 

දැනග�තාම ඔයාටම කළ�ෙර�. 

ඊටප�ෙ� මං මාවම 
�ර කරග�තා. 

ද�ෙ�ම නැ�ව දහ� 
වැඩ ඇ�ලා එ�� 

ෙවන� වෙ� �යවන 
එක නැව�ණා

ප�ෙ� දහ� මෙ� ඔ�ව අතගෑවා. 

ඉ�� මට ��ණා එයා මං ��ව ෙ� 

ෙ���ග�තා �යලා. ඒ වෙ�ම මං දහ� 

��ව ෙ�� ��වා. අ�ට අ�ළ නැ�, 

අනව� ෙ�ව� �යව�ෙන නැ�ව ඉ�න 

ඕන �යල�. 

කසාද ��ෙ� ඇ�ෙ� ඉෙගනග�න 

ෙකා��ර ෙ�ව� �ෙයනවද �යලා එ� 

මට ��ණා. මං �හඬ ෙවලා මට මාවම 

නැ� කරග�නවාට වඩා ගෑ� ෙමෙහම�, 

ගෑ��ෙ� හැ� ෙමෙහම�, මා� එෙහම 

සාමා� ගෑ�ෙය� �යලා ආදෙර� ෙ��� 

කරලා �ලා ෙවන� වෙ�ම ���� ��යට 

ඉ�න ලැ�ණ එකට ���ව�ත �ණා.

��ෙ� වෙ�ම කසාද ��ෙ� අ�දැ��, 

අ�ව �ෙක� �ක ප�ණත කරනවා. 

ඉ�ෙකාෙ� ෙපාතපෙත� ඉෙගනග�ත 

ෙ�ට වඩා එ�ෙන� ලැෙබන අ�දැ��ව�� 

��ෙ�ට ලැෙබන පාඩ� ෙලා� උද�ව� 

ෙවනවා �යලා මට දැ�ණා.

ඇ�තටම අ� �තනවට වඩා 

සමහර ෙවලාවට ��� අ�ව ඉවසනවා, 

දරාග�නවා. ඕනෑ එක� එපා එක� 

හැමෙ�ම �යව�න ක�� අ� ඒ ගැන� 

�ත�න ඕන �යලා මට ��ණා. 
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එකල අංක 23 ජ��ය ඇඳ ආර�භක ��ක�ව� 
ෙලස ඔ� ��ත� �ෙගන �ඩා ��යට එ�ෙ� 
ෙකා� ෙමාෙහාෙ�ද එතැ� පට� ප�� යව�න�ට 
��ම� කට� ග�නට ඉඩ� නැත. ඒ තරමටම 
ප�� යව�න� ඉ��ෙ� ඔ�ෙ� ��හරඹය 
අ�ක�පා �ර�තය. එපමණ� ෙනාව ෙම� 
�ඩකයාෙ� දඟ ප��ව හ�ෙ� ෙම�ම අ����ට 
ප�� ��ම හ�ෙ� ෙලාකෙ� නම �ය ��ක�ව� 
�ස�ම ඇඹ�� අව�ථා එමටය. තම�ෙ� 
න��ම �ක� �ඩාවට පහර� හ��වා�� ෙ� 
�ඩකයා ෙවන ක��� ෙනාව �ක� ��ය �� 
ඉ�ය�ෙව�ම ෙහ�� � ලංකා �ක� ක�ඩායෙ� 
�ට� �� ඉ�ය� �ඩක �ලකර�න ��ශා�ය. 
��ෂා� ගැන අ� ෙනාද�නා ෙ� කතාබහ ඔ�ෙ� 
ආදර�ය මව වන න�ද� �යලතා සම��.
��ෂා� ගැන අ� ෙනාද�නා ෙ� කතාබහ ඔ�ෙ� 
ආදර�ය මව වන න�ද� �යලතා සම��.

මෙ� �තා 
මම ��� 

��වල ණය 
ෙගවලා 
ඉවර�

�ක�වලට උන�� �ෙ� ක�තර 

මහා ��ාලයට යනෙකාට. ඒ දව�වල 

ඉ�ෙකාෙ� ඇ�ණම එයා ෙගදර එ�ෙ� 

නෑ. මං ඉ�� පර�� ඇ� �යලා බල�න 

ඉ�ෙකාෙලට යනවා. ඒ යනෙකාට ෙමයා 

��ට�ෙ� අ�නකට ෙවලා ෙලා� ළම� 

�ක� ගහනවා බලාෙගන ඉ�නවා. ඉ�� 

මට ෙ��ණා එයාෙ� ඇෙ� �ෙය�ෙ� 

�ක� �යලා. ප�ෙ� එය� පාසෙ� �ක� 

ක�ඩායමට එක��ණා.

�ක� ගැ��ල� ��� ඉෙග�� වැඩ 
අතප� ෙවනවා �යලා අ�මා එයාට බැනලා 
නැ�ද?

බැනලා න� නෑ. ඒ� “�ක� ගහල 

හ�යනවද �ෙ�” �යලා අන�තව� අහලා 

�ෙයනවා. ෙමාකද ඒ කාෙ� මට �ක� ගැන 

ෙ��ම� නෑ. මට මතක� එයාෙ� පාස� 

���ක� ��� ස�වඩන ස�. මං දවස� 

ස�ට� ��� ��වා “�ක� �සා �තාෙ� 

ඉෙග�� වැඩ පා�ෙව�ද ස�” �යලා. එ� 

��� ස� ��වා “අ�මා බයෙනා� ඉ�න 

අ�මෙ� �තා �ක�ව�� ඉහළටම යනවා” 

�යලා. එ� මං ස�ෙ� ඒ වචෙ� ෙගාඩා� 

��වාස කළා.

එෙහම අකමැ�ෙත� �ක� ගහ�න යව� 
�තා ජා�ක ක�ඩායමට ෙ��� දවෙ� 
අ�මට ෙමාකද ��ෙ�?

එ� මට අද වෙ� මතක�. 1999 

අ���ෙ� ��බා�ෙ� එ�ක ෙට�� 

තරඟ සංචාරයකට තම� �තාව ජා�ක 

ක�ඩායමට කැඳවලා ��ෙ�. ඉ�� 

මං ප�ෙ� හැෙමාටම කතා කරලා ��වා 

“ෙලා� �තා �ක� �� එකට ෙ��ලා” 

�යලා.

*එ� ��ශා�ෙ� ��ම තරඟය� අ�මට 

අමතක නැ�ව ඇ� ෙ�ද?

ඒක ෙකාෙහාම අමතක කර�නද? එ� 

�තා ෙනාදැ� ල�� 163� ගැ�වා. එයාෙ� 

පළවැ� මැ� එක ��� මට� එයාෙ� 

තා�තට� ��ම ස���. මං ද�න තර�� 

��ශා� �ක� �සා වැ��රම ස��� 

��ෙ� එ� තම�.

*එතෙකාට ��ශා� �ක� �සා 

වැ��රම සංෙ�� �� දවස අ�මට 

මතක�ද?

එයාට �ක� �සා සංෙ�� දව� 

ඕනතර� �ෙය�න ඇ�. ඒ� කව�ව� 

එයා ඒක අ�ට ෙප��ෙ� නෑ. ත�යම 

�ඳදරාග�තා. ෙමාකද එයා ෙහාඳටම 

ද�නවා එයාෙ� ක�� අපට බල�න බෑ 

�යලා.

ඒ �ණාට ��ශා� �ක�ව�� ස�ග�ත 
දවෙ�න� අ�මට �ක �ෙත�න ඇ�?

ඇ�තටම එ� මට �ක ��ෙ� නෑ. 

මට ෙලා� ස�ට� තම� දැ�ෙ�. ෙමාකද 

එයා ෙලා� කැප��ම� එ�ක තැනකට 

ඇ�� �ක�ව�� ස�ග�ෙ� ෙලාක ��ත 

�ඩකෙය� ��යට. ඉ�� මට එ� �� 

ෙව�න ෙ��ව� ��ෙ� නෑ.

ෙලාක ප්ර��ධ �ක� �ඩකෙය�ෙ� අ�මා 
ෙකෙන� �ම ෙකා� ��යටද දැෙන�ෙ�?

ඒක හ� අ�ංසක ස�ට�. හැබැ� ඒ 

හැ�ම ෙමෙහම� �යලා �යාග�න න� මට 

ෙ�ෙර�ෙ� නෑ.

�ං� කාෙ� ��ශා� �ය�ෙ� හ�ම 
අ�ංසක ද�ෙව� �ය�ෙ� ඇ�තද?

අෙ� ඔ�. දඟ වැඩකට �යලා කෙ� 

ම��ලා නං�ලා �ක ��ට� අ��සලා කෑ 

ග�ස� එක �තර�.

ම��ලා නං�ලා එ�ක ��ශා�ෙ� ��� 
බැ�ම ෙකා� වෙ�ද?

එයාට ��ෙ� නං�ලා ��ෙදන� 

ම���. ��ශා� තම� වැ�මලා. මං 

එයාට කතා කර�ෙ� ෙලා� �තා �යලා. 

මං ෙගදර නැ� ෙවලාවට ��ශා� තම� 

ඒ අයව බලාග�ෙ�. මට මතක� දවස� 

මං අස�ප ෙවලා ෙබෙහ� ග�න ��� 

එනෙකාට එයා මට� තා�තට� �ඟානකට 

ෙලා� බ� එක� ෙබදලා �යලා තව 

�ඟානකට බ� එක� ෙබ�ෙගන අ�� 

ද�ෙවා හතරෙදනාට කවනවා. එ� ඒ 

කව� �ඟාන අදට� මං ප��ස� කරලා 

�ෙයනවා.

�තා �ං� කාෙ� ඉඳ�ම ෙබාලවලට ආස� 
�ය�ෙ� ඇ�තද?

��ශා�ෙ� තා�තා පාප�� ගැ�වා. 

ඉ�� ෙමයාට� ඒ ��ව ��ණා. ය�ත� 

ඇ���න ��ව� ෙවනෙකාට ෙබාලය� 

දැ�ෙකා� ප�� ගහනවා. අ� ෙකාෙ� 

හ� �ය� එයාට ෙබාලය� තම� ෙගනැ� 

ෙද�ෙ�. ඒ තරමටම ෙබාලවලට ආස�.

එතෙකාට ��ශා�ෙ� පාස� කාලය 
ගත�ෙ� ෙකාෙහාමද?

එයාෙ� ��ම පාසල යාපනය �ංහල 

මහා ��ාලය. ඊටප�ෙ� ග�ෙපාල ස�රා 

ෙකාෙ�� එකට �යා. අ��මට �ෙ� 

ක�තර මහා ��ාලයට. ඒ කාෙල� හ� 

අ�ංසක�.

ලංකාෙ� �� පැ� තක �ෙයන පාස� 
�නකට ය�න �ෙ�ෂ ෙ��ව� ��ණද?

අෙ� ඒක මට �ය�න බැ��ණා. 

��ශා�ෙ� තා�තා වැඩකෙ� ෙපා��ෙ�. 

ඉ�� එයාට මා��� ලැෙබන ගාෙ� අ�ට� 

ඒ ඒ පැ�වලට ��� ප�ං� ෙව�න �ණා.

එතෙකාට ��ශා� �ක�වලට උන�� 
ෙව�ෙ� ෙකා� කාෙලද?

�.එ�.
��ශා�ෙ� මව 

න�ද� 
�යලතා

මං එයාව ලැෙබ�න ක�තර, නාෙගාඩ ඉ���තාෙලට �ෙ� 
මහා වැ�ෙ� ප��. ඒ දව�වල බ��කලය�ව� අෙ� ෙගදර ��ෙ� නෑ

�.එ�.
��ශා�ෙ� මව 

න�ද
��ශා�ෙ� මව 

�ද
��ශා�ෙ� මව 

�
න
�
න
ය
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එතෙකාට ��ශා� �සා අ�මා වැ��රම 
ස���ෙ� කවදද?

��ශා� �සා මං වැ��රම ස���ෙ� 

එයා ඉප�� දවෙ�. එ� මට අමතක 

ෙනාෙවන දවස�. මං එයාව ලැෙබ�න 

ක�තර, නාෙගාඩ ඉ���තාෙලට �ෙ� මහා 

වැ�ෙ� ප��. ඒ දව�වල බ��කලය�ව� 

අෙ� ෙගදර ��ෙ� නෑ. අද ෙවනක� එයා 

ඒ ස�ට නැ�ෙවන ��ෙ� වැඩ කරලා නෑ. 

ෙවලාවකට මට �ෙතනවා ��ශා� වෙ� 

ද�ෙව� ලබ�න මං �ය ආ�ෙ� කර� �න 

ෙමාක�ද �යලා.

�තා ��� ඒ කාෙ� අ�ම� ��ශා� 
තරමටම ප්ර��ධ ෙව�න ඇ� ෙ�ද?

(�නාෙස��) එ� �තර� ෙනෙව� 

තාම� මං �තා �සා ප්ර��ධ�. අදට� 

මං ෙකාෙ� �ය� “ඇ�� ��ශා�ෙ� 

අ�මා ෙ�ද” අහන �තාලා �වලා ඕනතර� 

ඉ�නවා.

අ�මට �තාලෙ� 2014 ��ස� ��ස ෙලාක 
�සලාන ජයග්රහණය� අමතක නැ�ව ඇ�?

මං ඒ තරඟය බල�න �යා. ඒ 

ජයග්රහණය අමතක ෙනාෙවන එක�. 

එයාටම ආෙ��ක ‘�����’ පහර ගැන� 
අ�මට �ය�න ෙදය� ඇ�?

ඒක එයාට ෙලා� ෙගෟරවය�. ෙමාකද 

මං ද�න තර�� �ඩකෙය�ෙ� න�� 

එෙහම පහර� න� කරලා �ෙය�ෙ� �තාට 

• �ව� එ�.ෙසන�ර�න

එයා �ක�ව�� 
ස�ග�ෙ� ෙලාක 
��ත �ඩකෙය� 

��යට. ඉ�� මට එ� 
�� ෙව�න ෙ��ව� 

��ෙ� නෑ

�තර�. �තා �ක�ව�� ස�ග�ත� 

අ�� ළම� ඒ පහර ගහ�� �යාග�න බැ� 

ස�ට� දැෙනනවා. ෙමාකද ඒ හැමෙවෙ�ම 

�තාෙ� නම �යැෙවනවා.

මං �ත�ෙ� �තා ෙ� වෙ� තැනකට එ�න 
ෙලා� කැප��ම� කර�න ඇ� ෙ�ද?

අ� ෙලා�වට ස��බාෙ� ��� අය 

ෙනෙව�. �තා උෙද�ම �ක� බ� බෑ� 

එක� කෙ� එ�ල� �ෙලා�ට� �න හතර� 

ප�� තම� �����වලට �ෙ�. මහ � 

ආෙව� ප��ම�. සමහර ෙවලාවට අ� 

යනවා මගට එයාව එ�ක එ�න. ඒ කාෙ� 

එයා ෙග�ෙ� ��කර ��තය�.

�ක�ව�� ස�ග�තට ප�ෙ� අ� දැ�කා 
��ශා� �ං� �යනවා, රඟපානවා 
එෙහම�?

�ං� �යන එක න� ෙපා� කාෙ� 

ඉඳ�ම කළා. මට මතක� නං�ලා �ක� 

ම��� වෙ�ට �යාෙගන එයා �ං� �ය 

�යා නටනවා. �තා රඟපා�න ආෙ� න� 

මං�ලාව බැ�ඳට ප�ෙ� තම�. හැබැ� 

�ක� වෙ�ම එයා ඒ ෙ�ව�වලට� ද�ෂ� 

�යලා ෙප�ණා.

�තාෙ� ආදර�ය ��ඳ මං�ලා ��� 
ගැන� වචනය� �ය� ෙ�ද?

එයා මට මෙ�ම �ව� වෙ�. මට හ�ම 

ආදෙර�. හැම�ම වෙ� මට ෙකා� කරලා 

�කසැප අහනවා. �තාට එයා වෙ� ��ඳ� 

ලැ�ෙ� වාසනාවට �යල� මට �ෙත�ෙ�. 

ඒ තරමටම ෙද�නට ෙද�නා ආදෙර� 

ඉ�නවා.

��ශා�ට කටට රහට උය�න� ��ව�� 
ෙ�ද?

(�නාෙස��) ෙපා� කාෙ� එයා මෙග� 

එ�ක ���ෙ� වැඩ කළා. කැ�� එෙහම 

හද�� එයාට� ෙද�න ඕන එක� ෙදක� 

හද�න. ඒ ��දමද ම�� උයන එක �තා 

ෙහාඳට අ�ලග�තා.

*දැ� ��ශා� ප�� ���ම ඉ�ෙ� 

ඕ�ෙ��යාෙ�. ඒ �ය�ෙ� එයාලා ලංකාව 

ඇතෑරලා ���ද?

ඔ�. එයාලා ඕ�ෙ��යාෙ� ප�ං�යට 

�යා. �තා ෙ��න නැ� එක ගැන න� 

�ක�. ඒ� එයා ෙකාෙ� ��ය� ස��� 

ඉ�නවා න� මට ඒ ඇ�.

අවසාන වශෙය� අ�මට ��ශා� ගැන 
�ය�න ෙදය� ඇ�. අ� �ය�ද?

��ශා� වෙ� �ෙත� ලැ�ෙ� ක�� 

�ය� ��යට මෙ� �නකට. එයා අ��ෙ� 

අෙ� �� ප�ලම එ�ය කර� පහන� 

�ණා. එයා �සා මං අද ෙලාෙ� ස���ම 

ඉ�න අ�මා �යලා �ය�න ��ව�. ඒ 

වෙ�ම තම� කතාව� �ෙයනවා “අ�ෙම� 

ද�ෙව�ට ෙදන ��වලට ණය ෙගව�න 

කව�ව�ම ද�ෙව�ට බෑ” �යලා. ඒ� මං 

��� �රට මෙ� ��ශා� �තා ණය ෙගවලා 

ඉවර� �යලා මට �ෙතනවා.
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අවාෙ� ��පා ක�ණා කළ ��යැ� 

මෙ� �ත �ෙ� අදක ඊෙයක ෙනාෙ�. 

ඒ� බාල�� ෙදාෂය ෙම� �ෙන� 

�න ක� �ය ඒ ආසාව ඉ�කරග�නට 

ඉඩ� ලැ�ෙ� ප��ය ෙනාවැ�බරෙ�ය. 

න�� මට� මෙ� සගය� ෙදපළට� එය 

අවාරය� �යා ෙනාදැෙනන තරමටම ��පා 

ක�ණා කර�නට පැ�� නඩ �පය�ම 

අප �ය ර�න�ර - පලාබ�දල මා�ගෙ�� 

�ණගැ��.

දැ� �තල� ඝන ක�වර� මැද ෙපාද 

වැ�ස� ගමනට බාධා කර�� �� ��ප�ල 

වැඳ �� ග�නට අප ඉහළට ක�ණා කර�� 

��ෙ� තරමක ෙ�ගෙය�. එෙහ� ෙනා�� 

ෙමාෙහාතක අපට ප්ර����ධ ෙද�� ආ 

��� ත��ය� �සා ෙනාදැ�ව�වම 

අෙ� ගමන බාල �ය. අ�ත�� ෙනා�ණ� 

මෙ� ඇ� ෙක��ම �ෙ� ඉ��යට ෙනරා 

�� ඇෙ� �ස �හාවටය. සැ�යාද සමඟ 

ෙහ�� ෙහ�� පහළට ක�ණා කර�� �� 

ඇෙ� ද�ගැබට මාස අටකට වැ� �ස� 

අ� න� �ය ෙනාහැ� යැ� මා ��ෙව�. 

ඒ �සාම මට ඇය ��ෙ��ය. ඉ�� 

ප�තරකාරෙය� � මා ඇෙ� ගමෙ� අග 

�ල ෙනා�මසා ���ෙ� ෙකාෙහාමද?

“මං �ට ක�� ෙද�� සැරය�ම 
��පාෙ� ඇ�� �ෙයනවා. �ය සැෙර� 
ආවා. හැබැ� ඒ ආෙ� ��පා වාෙරට. �ය 
සැෙ� ආවට ප�ෙ� මට ��ණා කව�හ� 
ද�ෙව� ලැෙබ�න ඉ�� මං ��පා ක�ණා 
කරනවා �යලා. දැ� ඉ�� මට ද�ෙව� 
ලැෙබ�න ඉ�ෙ�. බඩට මාස අට� ෙවනවා. 
ඒ �සා ෙවනසකට� එ�ක අවාෙ� ��පාෙ� 
ආවා.”

දැ� අ��ඨානය� �ෙ� තදකරෙගන 

��පා ක�ණා කළ ඇය කැල�ය, 

ෙකා�කාව�ත ප්රෙ�ශෙ� ප�ං� ඉෙ�ෂා 

���මා න� ��ඥව�ය�. ඇය ෙපර� 

��පා ක�ණා කර ��ෙ� ඊට ඇ� 

��කරම මග වන ���ට - එර�ත පාෙර�. 

ව�ෂාව �සා ඒ පාෙ� ෙබාෙහා තැ�� �ය 

පහරව� එමටය. ඒ �සාම අ�ෙය� අ�ය 

පාර ��සන ��ය. බැ� බැ� අත දණ� 

උසට වැ�� තණප�� �සා හ�යට පාර� 

ෙතාට� ෙ��ෙ�ද නැත. ඉ�� ද�ෙව� 

�සදරා එව� ��කර මග� ප�කර පැ�� 

ඇය ගැන මට ��මය.

“�ත ගැ��� තැ�� ෙනා��ණාම 

ෙනෙව�. ඒ� සම� ෙද�ය�ෙ� ��ට 

ආර�ෂාව හැමතැන�ම මට ලැ�ණා �යලා 

මං ��වාස කරනවා. අ�ක සැ�ය� මෙ� 

යා�ෙවා� හැෙමාම �තරම මෙ� ළ��ම 

��යා.”

අවාරයට ��පා නැ�ම ��� නැත. 

�ෙ�ෂෙය�ම ඒ කාලය �ළ එ� කාළ�ණය 

ෙ���ගැ�ම අපහ�ය. කලා�ර�� එ� 

�ය නඩය� ඇෙර�නට ��� ��ට� 

එ� නැත. ��� ආෙලාකය� නැත. අ�� 

කාරණය ඒ වනස�� එ�බ�න කාලය�. 

ඒ කාරණා �ය�ල අමතක කළද වැදග� 

කාරණය ඇයට ද�ෙව� ලැෙබ�නට 

��ම�. මෙග� ඇයට ලැ�� ඊළඟ ප්ර�නය 

�ෙ� එය�.

“ඇ�තටම මං ෙ� ගමන ආෙ� 
ෙහාඳ සැල�ම� එ�ක. මං ���ම මෙ� 
ෙඩා�ට�ෙග� ඇ�වා මට ෙ� වෙ� 
ගමන� ය�න ඕන, �යාට කම� නැ�ද 
�යලා. ෙඩා�ට� ��වා ඕන තැනක 
ය�න, හැබැ� වැෙට�න න� එපා �යලා. 
ඊටප�ෙ� මං ෙඩා�ට�ෙග� ඇ�වා 
බෙබ� ලැෙබ�න ඉ�නෙකාට ඇ���න 
එෙහම ෙහාඳ නෑ �යලා කතාව� �ෙයනවා 
ෙ�ද �යලා. ප�ෙ� ෙඩා�ට� ��වා ෙමාන 
ෙබා�ද, ෙකා�චර ඇ��ද� කම� නෑ 
�යලා. ඒ �සා ෙ� ගමන ගැන මට �ං� 
බය�ව� ��ෙ� නෑ.”

“ආ අ�ව මත� ෙවලා �ෙය�ෙ�. 
ද�නවද දැ� �ක දවසකට උඩ� මට 
බබා ලැ�ණා. එයා ගෑ� ළමෙය�. ��ම 
අමා�ව� �ෙ� නෑ. ෙහාඳම වැෙ� 
�ය�ෙ� ද�වා ලැ�� දවසට ප�ව� 
උෙ� මං නැව�ලා �ට� ෙකාළඹ ��ග�ක 
ෙරාහලට ��පාෙ� ෙප�ණා. එතැන �ට� 
අය ��වා ෙගාඩා� කාෙලකට ප�ෙස� 
��පාෙ� ඒ ��යට ෙප�ෙ� �යලා.”

මට වචනය� ෙහා �ය�නට ෙනා� 

ඈ �යවාෙගන ය�. එෙහ� ඇෙ� කතාව 

මැ�ෙද� පැන ෙහා මට අහ�නට එක 

ප්ර�නය� ඉ��ව ���. ඒ එ� ��පා 

ගම�� ප� ෙගදර උද�යෙග� ලැ�� 

ප්ර�චාරය�. ඊට �නාෙස�� ඇය ��ෙ� 

ෙමවැ�න�.

“අ�ෙමා ඉ�� අ� යා�ෙව�ෙග ෙගදර 

යනවා �යලෙ� �ෙ�. ආරං� �� ගම� 

ෙගදර අයට ෙ��� �යා. උඩ� අමා��ණා 

න� එෙහම ෙමාකද කර�ෙ� �යලා ඇ�වා. 

ඇ�තම� දවස� ෙදක� යනක� එයාලා 

මෙග� එ�ක හ�යට කතා කෙළ� නෑ.”

අට මසක 
ද�ගැබ� දරාෙගන 
අවාෙ� ��පා 
ක�ණා කළා

ඉෙ�ෂා ���මා

ද�වා ලැ���ට ප�ව� 
ෙකාළඹ මම ඉඳ� ෙරාහලට ��පාෙ� ෙප�නා

ෙහාඳම වැෙ� �ය�ෙ� 
ද�වා ලැ�� දවසට 
ප�ව� උෙ� මං 
නැව�ලා �ට� ෙකාළඹ 
��ග�ක ෙරාහලට 
��පාෙ� ෙප�ණා. 
එතැන �ට� අය ��වා 
ෙගාඩා� කාෙලකට 
ප�ෙස� ��පාෙ� ඒ 
��යට ෙප�ෙ� �යලා

ෙකෙ�ෙවත� අවාෙ� ��පා යන 

��ෙව�ට� උඩම�ව න� �වෘත ව�ෙ� 

නැත. එය එ� ඉඳ�ම පැව� ස�ප්ර�ය�. 

න�� ඉෙ�ෂාෙ� ෙහා ඇෙ� �ෙ� උ� 

ද�වාෙ� වාසනාවට ඇයට එ� උඩම�වට 

ෙගා� ප�මය ව��නට අව�ථාව� ලැ� 

���.

“ෙමාක�ෙදා වාසනාවකට වෙ� 
�ජාවකට �යලා උඩම�ව ඇරලා ��ණා. 
ඒ �සා ආ� ගමන ස���ණ� �යලා 
��ණා. මං �තනවා ඒ ෙ� බෙ� ඉ�න 
ද�වෙ� වාසනාව �යලා.”

ඇෙ� සැ�යාද ඉං�ෙ��වරෙය�. 

අවසානෙ� ඇය පවසා ��ෙ� ඔ��ෙ� 

��යාව�� �වාභාවය� සමඟ මාන�ක 

�දහස ෙව�ෙව� �තරම ඔ�� රට �රාම 

ෙමෙල�� සංචාරය කරන බව�.

ෙකෙ� ෙහා එම හ��ෙම� ප� ස� 

හතර පහ� ෙග� ය�නට ඇත. මෙ� 

මතකෙය�ද එ� ���ම අමතකව ෙගා� 

���. එෙහ� ප��ය� ‘ද�ගැබ� �ස 

දර� ��පා ක�ණා කළ ෙලාය� අ�මා’ 

න�� සමාජ මා�වල පල � සටහ� මෙ� 

ඒ මතකය නැවත අව� කෙ�ය. ඉ�� මට 

��ෙ�ම ��පා ගමෙ�� ඇෙග� ඉ�ලාග� 

�රකතන අංකයට ඇම�ම� ෙගන 

බල�නටය.

• �ව� එ�.ෙසන�ර�න

අවාරයට ��පා 
නැ�ම ��� නැත. 
�ෙ�ෂෙය�ම 
ඒ කාලය �ළ 
එ� කාළ�ණය 
ෙ���ගැ�ම 
අපහ�ය. 
කලා�ර�� එ� �ය 
නඩය� ඇෙර�නට 
��� ��ට� 
එ� නැත. ��� 
ආෙලාකය� නැත. 
අ�� කාරණය ඒ 
වනස�� එ�බ�න 
කාලය�.

ඉෙ�ෂා �� ෙපෟ�ග�ක ෙරාහලට 
උදෑසන �පාදය ��� අ��
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���ම ෙගා�ඩ� �ර� 750mlක ප්රමාණය� හද�. 

ඒකට �� 100g, ව�ර ෙ�ස හැ� 3, ආෙය� �� 

500g, උ�ව�ර 300ml, ෙද�/ෙලම� ප� 1/4 

සපයාග�න.

�� 100g සහ ව�ර ෙ�ස හැ� 3 භාජෙ�කට 

�ලා �ක� �යකරලා �ෙප� �ය�න. ප�ෙ� ෙ� 

�ශ්රණය ��ගා�ෙ� නැ�ව කැරම� කරග�න.

�ශ්රණය කැරම� �ණාට ප�ෙ� උ�ව�ර 

300ml එක� කර�න. දැ� ඉ�� �� 500g� 

ෙලම� නැ�ත� ෙද� කෑ�ල� �ලා මද ��දෙ�  

උ�ෙවනක� �නා� 46-55 �සග�න.

�� කැට ගැෙහන එක නව�ත�න� ෙද� 

එක� කර�ෙ�. ඉ�� �ශ්රෙ� �ෙප� බෑවට 

ප�ෙ� ෙද� කෑ�ල අ�� කර�න. උ�ෙව�ම 

�වා�හරණය කළ ෙබාත�වලට ��න.

�තා 
ෙපා�න�ෙප�ම
�වයං ��යා පාඨමාලා 
උපෙ��කා

�ෙ� හ�ෙය� ��තය �න�න කැම� ෙකා�කාට� අත�ත ෙද�න ‘ධර�’ හැම�ම� කැම��. �ක�ෙ� ෙග�ලා යන කාලය තම�ෙ�ම �යලා �වයං ��යාව� ෙව�ෙව� 
ෙයාදව�න කැම� කා�තාව�ට ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයන ��ධ දෑ �යවෙර� �යවර ෙගදර�ම හ�ග�න හැ� �යලා ෙද�න අ� ��ෙ� ඒක�. කඩ��, මැ�, ෙර�, ��ධ 

ආහාර, සබ� ඇ�� ��ධ ෙ� ��මාණය කරන ��ය ගැන සහ ඒවා ෙවළඳෙපාළ ෙවත ෙයා� කරන ආකාරය ගැන ෙ� �� මාලාව හරහා ඔබව දැ�ව� කරනවා. 
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• ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

එංගල�ෙත 
මහ ��නට� 
අෙ� � ��නට� 
නැ�වම බැ��� 
ර�තර� 
�ර� එක

බ�ංහැ� පැල�,

1960 ජනවා� 24.

ආදර�ය �ව�� ජනා�ප��මා,

අද උදෑසන ඔෙ� ඡායා�පය� 

�ව�පතක පළ� �ෙබ� ��වා. 

ඔබ ඉතා ��ෙය� බාබ� 

���සන තැනක ��න අ�දම 

එ�� මා ��වා. ඔබ අෙ� රටට 

පැ�� අව�ථාෙ� එවැ� කෑම� 

��ෙයල කරග�නට ෙනාහැ��ම 

ගැන මා �ළ බලව� කණගා�ව� 

ඇ��ණා.

ඒ� ඔබට ඉතා රසව� බාබ� 

එක� ��ෙයල කරග�නා හැ� 

�යා ද�ව�න මම කැම��. ඒ 

සඳහා අව� ව�ෙටා�ව ෙ� 

සමඟ එවනවා. �ය� ෙ� ඔබට 

කැම� අ�දමට එක� කර�න. 

හැබැ� ��ම ෙවලාවක ෙ�කට 

�� �ර� න� ෙයාද�න එපා. 

ඒ ෙව�වට ෙගා�ඩ� �ර� 

ෙයා�ග�න. එ�� බාබ� එෙ� 

රසය වැ� ෙවනවා. ඉ�� ඔබට� 

ඔෙ� ආදර�ය ��ඳට� �බ 

පත�� නව�නවා.

 
ෙමයට �තව�,

 
එ�සෙබ�

�ව�� � අ�ස�හව�, ඇම�කාෙ� 34 වැ� ජනා�ප��මා. 

�ව�� ජනා�ප��ම� එංගල�ෙත එ�සෙබ� ��න� 

ඒ කාෙ� ෙබාෙහාම �හද��. ඉ�� ��න �ව�� 

මහ�තයට යැ�ව ��ම� තම� ඔය උඩ� �යැ�ෙ�.

ෙ��, අ��පස, ��ක�, අ�� ෙකා�, බාබ� වෙ� කෑම 

ජා�වල රසය වැ� කර�න ෙගා�ඩ� �ර�වලට ��ව�. 

�� පැ�යට වඩා ෙගා�ඩ� �ර� නැ�ත� ර�තර� �ර� 

ෙහාඳ� �යලා ��න ඔය ��ෙ�  �ෙ�ෂෙය�ම සඳහ� කරලා 

�ෙය�ෙ� ඒකෙ�.

එ��� අට�ය ගණ�වල එංගල�ෙත �ව�ෙව�� ආ�ර� 

ල�� �යන �ාපා�කයාට ණයක �ල�වට �� ��පහ�ව� 

ලැ�ලා. ��පහ�ෙ�� සෑෙහන �� ප්රමාණය� අපෙ� යනව�. 

ඉ�� ෙ� අපෙ� යන ��ව�� වැඩ� ග�න �ත� ආ�ර� 

එක එක ප��ෂණ කරලා අවසාෙන� ෙගා�ඩ� �ර� හදලා 

ප�ෙ� වා�ජමය �ාපාරය� ��යට අෙල� කළා�. ඉ�� 

දැ� �ෙරා�යය� පැ� රස ආහාරවලට වැ��රම ෙයාදන 

රසකාරකය ��යට හ��ව�ෙ� ෙ� ෙගා�ඩ� �ර�.

ඕ��, ෙකා�� �ෙ��� වෙ� කෑම එ�ක ෙම�වා �ක� 

ක�න� ��ව�. �ට� පා��ෙ��� ම��� ෙරා� ෙ�නානායක 

එකපාර� පා��ෙ���වට ෙගා�ඩ� �ර� ඕෙ� �යලා 

ෙයාජනාව� ඉ��ප� කරලා. ඉ�� 2012 ඉඳලා පා��ෙ���ෙ� 

උෙ� කෑමට ර�තර� �ර�� ෙදනවා �යල� ආරං�ය.

එ�වා ෙකාෙහාම ෙවත� ෙව�� ෙ��, න�ත� ෙ�� 

වෙ� ෙ�� ��පාදනය කරන අයෙග� වෙ�ම අ��පස 

ක�මා�තෙය�� ෙගා�ඩ� �ර�වලට ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයනවා. 

ර�තර� �ර�ව�� ර� කහව� ෙහායන හැ� �යලා ෙද�න 

��ෙ� ඒක�.

ෙගා�ඩ� �ර� 300g� 300- 400 අතර �ලකට ෙද�න 

��ව�. ෙගා�ඩ� �ර� ගැන තව� ��තර දැනග�න 

ඕෙ� න� 0714766819 අංකයට කතා කර�න.
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හැඟීම් සිතුවිලි ගැන ක�ොකෙක් කේ 

කියවො දැන ඉකගන ඇෙත් ඒ 

සියල්ල කුම�ටදැයි කත්නු�ට 

සිතුකේ �ොමරකයන් පිටව යන අංජනො කදස 

බ්ලේදීය. �ො, බී, නො ඇඳට ගිකේ ඈ ළඟින් 

ෙබොකගන කබොක�ෝ කේවල �ෙො කිරීකම් 

බ්ලොක�ොකරොත්තුකවනි. ඒත් පිටෙ වැසසත් 

කදකදනොකේම සිෙ කසවූ උණුසුමත් ඒ සුන්දර 

කමොක�ොෙ ගිනිබත් �ළ බව වැටහුකේ සියල්ල 

සිදුවූවොට �සුවය. කත්නු� කෙන්නක�ෝන් ඇකේ 

ඉඳකගන දෑතින් හිස බදාකගන සිතුකේය. ඔහුට 

ඔහු ගැනම �ළකිරීමක් දැකනමින් තිබිණි. 

�දවෙ ඇතුළොන්ෙකයන් කබොක�ෝ කදාස නගනු 

ඇකසයි. ඔහු දෑතින් නළ්ලෙ මිරි�ොගත්කත්ය. 

අංජනො �ොමරයට එන්නට ක�ර ඔහු ඇකඳහි 

තිබූ ළො නිල �ැ�ැති ඇඳ කරේද අකු්ලො 

අෙට ගත්කත්ය. එය ක�ොඩි කනොවන්නට 

නවො අලමොරිකේ ඇඳුම් අෙර සැකෙේකේය. 

කවනත් ඇඳ කරේදක් අලමොරිකයන් ගත් ඔහු 

එය රැළි කනොසිටින කස ඇඳට එ්ලො ඇකඳන් 

ඉඳගත්කත්ය. ෙව දින කී�යකින් මොෙකල 

යන්නට ක�ර ඇය සමෙ විවො�ය ලියො�දිංචි 

�රන්නට ඔහු ක්්ෂණි�ව සිෙො ගත්කත්ය. ඒ 

ගැන අංජනො �ො �ෙො �ළ �සු ඇකේ හිෙත් 

�ැකදනු ඇෙැයි ඔහු සිෙ කීකේය. ම්ලක් කස 

කම් ව�්ල යටට ආ අංජනො ඇලකලක�ෝල ම්ලක් 

කසම රැ�ගන්නට බැරිවීම ගැන සිෙ උඩට එන 

සිතුවිලි �රේදන්නට ඔහුට බැරිවුකේය.

අඩි �ඬක් ළං ළංව ඇසුකේය. නොන 

�ොමරයට ගිය අංජනො ආ�සු �ොමරයට ආවොය. 

නොන �ොමරයට යන්නට ක�ර ඒ ගැන කම් ෙරම් 

�ශ්ොත්ෙො� වන්නට එ�ො කියො අංජනො කීකේ 

අපි හෙට කසාද බඳිමු
මං ඔයාට වැරැදදක් 
හවන්න හදනහ්න ්නෑ..

“මැඩම්... 
කලබල 
වෙන්න එපා.  
ඇමතිතුමාට 
වපාඩඩක් 
අසනීපවෙලා 
වහාස්පිට්ල් 
එකට ආො. 
මැඩම්ට 
පුළුෙන්ද 
ජයෙර්ධ්නපුර 
වහාස්පිට්ල් 
එකට එන්න..?”

w jirhs
100 වකාටස

බියංකා ්නා්නායක්කාර ලියයි

ඇත්ෙටමය. සිදුවූකේ යළි �ැදිය කනො�ැකි 

වරදක් වුවත්, ඊට ඔහු �මණක් වරද�රුකවකු 

කිරීම අසොධොරණය. ෙමන්ද ඊට අනුබ්ලයක් 

කනොදුන්නො නම් කම් සිදුවීම කම් ෙරම් දුර 

කනොයන බව අංජනොකේ හිෙ ඇයට ��දා 

දුන්කන්ය. ජීවිෙය කමය නම් එය වින්දාට �සු 

විඳවීම ක�ොඳ නැති බව දවසක්දා අප�ච්චි කීවො 

මෙ�ය. ඒ නිසො, කම් කමොක�ොකෙ හිෙ �දාකගන 

ඉදිරියට මුහුණ කදන්නට ඇය නොන �ොමරකේදී 

සිෙො ගත්ෙොය. හිකත් සැනසිල්ලට ඇත්කත් 

ඉමක් ක�ොනක් කනොක�කනන ඔහුකේ ආදරයයි. 

අංජනො �ැමිණ ඔහුකේ ඇකේ ගෑවීකගන කස 

ඉඳගත්ෙොය. 

“න�ෝ�ා... ඔයා මට සමාව නෙ�වෙ?”
ඇකේ �රවටො අෙ දමො වැකරන් �පුවට 

තුරුලු �රගනිමින් කත්නු� ඇහුකේ සැබැවින්ම 

�ඬන �දවකෙනි. අංජනො කමොක�ොෙක් �ෙො 

කනො�ර සිටියොය. ඇකේ කරේද මොරුවී තිකබනු 

දුටුවත් ඇය ඒ ගැන අසන්නට ගිකේ නැෙ. 

ෙවමත් පිටෙ වැසස �ොයො නැෙ. ඒ නිසො ඔහු 

ළඟින් දැකනන උණුසුකම් ආකයත් වැතිකරන්නට 

ෙරම් ඇකේ හිෙ කීකේය. 

“අහන�… ඔයා ඒ ගැ� ඔයතරම් දුක් නවන� 
එපා. වුනේ නහාඳ නෙයක් න�නේ... ඒත් මං 
අඬනන� �ෑ නනෙ… මං දිහා බලලා හරි ඔයා 
ඔයා නවන�. නත්නුක නතන�නකෝන කියනනන 
නකළින වැඩ කර� නකන�ක් කියලා ෙන� 
හිනදා තමයි මං මනේ ජීවිනත් ඔයාට බාර 
දුනනන. අනේ අම්මා මාව ඔයාට බාර දීලා බය 
�ැතුව ඉනන�. ඉතින… මං ෙන�වා ඔයා මට 
අසාධාරණයක් කරනන� �ෑ කියලා.”

කත්නු� අංජනොකේ මුහුණ දෑෙට අල්ලොකගන 

ඒ මුහුකේ මුහුණ ඔබොගත්කත්ය. අංජනො දෑස 

වසො ගත්ෙොය. යොන්ෙම් රැවුල ක�ොට මුහුකේ 

එ�ො කම�ො වදිනු දැකනයි. ඔවුන් අෙකේ 

හුවමොරු වූකේ ක�ටි සුසුම් දිග සුසුම් �මණය.

“නහට අපි බඳිමු...”
ඇකේ මුහුණින් මුහුණ �කස�ට ගත් කත්නු� 

ඒ ඇසව්ලට එබීකගනම කීකේය. අංජනො ඇහි 

පිල්ලමක් ක�ෝ කනොගසො ඔහුකේ දෑස කදසම 

බ්ලො උන්නොය.

“නබාරු න�නේ න�ෝ�ා ඇත්තමයි කියනනන… 
අපි නෙන�ා නහට කසාෙ බඳිමු. මං ඔයාට 
වැරැදෙක් නවන� නෙනන� �ෑ…”

අංජනොකේ කදකෙොල අෙකේ යන්ෙම් සිනො 

රැල්ලක් ඇඳුකේය. කත්නු�ට පුදුම සිතුණි. 

කටලි නොට්යව්ල, චිත්ර�ටව්ල ඒත් නැත්ෙම් 

කියවූ ක�ොත්ව්ල කමවන් අවස්ොව�ට මුහුණ 

දුන් ෙරුණියන් �ැසිකරන ආ�ොරය ඔහු දැ� 

කියවො තිබුණි. ඇය ඊට වඩො ක�ෙරම් නිවුණු 

ක�කනක්ද? කම් ්ලක්්ෂණ ඈ තුළින් ඔහු දුටුකේ 

කම් කමොක�ොකත් �මණක් කනොකේ. 

“ෙැන මං කිේවෙ ඔයාට නහටම මාව බඳින� 
කියලා… ඔයා මාව දාලා යනන� �ෑනන. ඔය මූඩ් 
එක නව�ස් කරන� ෙැන. අපි පස්නස ඔය ගැ� 
කතා කරමු. නකානහාමත් අපි බඳින� ඕ�. 
මනේ බබාලනේ අේපච්චි නවන� ඕ� ඔයානන…”

අංජනො වැඩිපුර �ෙො �කේ ඔහුකේ හිෙ 

�ැකදන්නටය. කත්නු� ළෙට ආකයත් ඔහුකේ 

පුරුදු හිෙ කගන්වො කදන්නටය. ඇය ඇකඳන් 

නැගිට ඔහුකේ අතින් ඇද නැගිටටේකේය. 

“යන�… ගිහින ඇඟ නහෝෙනග� එන�. මං 
රස්න�ට නත් එකක් හෙන�ම්. පාන නපත්තකුත් 
නෙන�ම් පරිේපු දාලා නටෝස්ට් කරලා…”

ඇය කුසසියට යන්නට යේදී ඔහු ආකයත් 

අංජනොකේ අතින් ඇද නවෙො ගත්කත්ය.

“මට හරි පුදුමයි ඔයා ගැ�…”
“ඇයි..?”

“සිදධනවච්්ච නද ඔයා ෙරාගන� විදිය. 
ඇත්තමයි. මට තාම හිත හදාගන� අමාරුයි...”

ඇකේ කදවුර මෙට දෑත් බර �රමින් ඔහු 

කීකේ කසමිනි.

“අපි ජීවිනත් විඳලා ඒ සතුටින හුස්ම ගමු. 
විඳව විඳව දුක් නවන� ඕං �ෑනන…”

“කවුෙ ඔය කතාව කියලා දුනනන..?”
“අේපච්චි... එයානේ �ෑනයෝ ඔක්නකාම 

එපා කියලා අම්මත් අරන මාතනේ ගිහින 
තිනයනන�ත් ඒකයි…”

ඔහුව නොන �ොමරකේ කදාර ළෙටම ෙලලු 

�රකගන ගිය අංජනො ඔහුව එහි දමො කදාරත් 

වැසුවොය. 

“ඇඟ නහෝෙනන� �ැතුව එන� එපා…”
ඔහුට ඇකසන්නට කියමින් අංජනො 

මුළුෙැන්කගයට ඇවිද ගියොය. 

කසකනක�්ලෙො මැණිකක් සිටිකේ පිරුණු 

හිකෙනි. ඒ �්ල�ට �සු කත්නු� දකින්නට 

්ලැබීමත් ඔහු �ො ක�ටි �ෝලයක් ක�ෝ 

කගවන්නට ්ලැබීමත් නිසොය. ඒත් හිකත් ක�ළවර 

බරට ෙැන්�ත් වූ �රුණක් සැරින් සැකේ හිෙ 

උඩට මතුවුකේය. ඒ කත්නු� කෙන්නක�ෝන්ට 

ක�ම්වතියක් සිටින බව කී �ෙොවය. එය ෙවත් 

ප්රශන කගොඩ� ආරම්්භයක් බව දැන දැනම 

ඇය ඒ ෙරුණිය බ්ලන්නට මොෙකල යන්නටත් 

සිෙො ගත්ෙොය.

“�ැනෙම්නම්... අම්නමෝ මීට පස්නස �ම් 
නම්�ක අයියත් එක්ක ගමන යනන� �ෑ…”

කසකනක�්ලෙො මැණිකක් ගැසසී ගියොය. 

්තුමිණී නිවස තුළට එනවො දැනුකේවත් නැෙ. 

ඒත් ඈ කී කදය නම් ඇසුකේය. 

“ඒ නමාකෙ මැණිනක්..?”
“නමයා ආවා න�නේ… ඉගිේලුණානන. නහමින 

එමු කිේවට ඇහුනව �ෑ… මං හිතුවා මට 

වලාකුළුත් අේලන� පුළුවන නවයි කියලා. 
නකෝේ එකක් ආවා විතරයි නමයාට තදියම 
හැදුණා…”

ඇකේ �ෙො වි්ලොශයට කසකනක�්ලෙො 

මැණිකක්ට සින� නැගුණොය.

“නකෝ ෙැන නලාකු පුතා..?”
“මාව නේට්ටුව ළඟින හැලුවා. ආනයත් 

ඉගිේලුණා… නගෙරටවත් ආනව �ෑ…”
“ඔය ෙරුවා ඔනහාම තමයි… ටික ෙවසක් 

ය�නකාට මැණිනකත් ඕවට හුරුනවයි...”
කසකනක�්ලෙො මැණිකක්කේ සිනොවට 

්තුමිණී ද එක්වූවොය. කසකනක�්ලෙො මැණිකක් 

්තුමිණීකගන් කගදර කෙොරතුරු අසන්නට 

සූදානම් වූවො �මණි, ඇයකේ දුර�ෙනය 

�ැඬකවන්නට ගත්කත්ය. කසකනක�්ලෙො 

මැණිකක් ඇමතුම ගත්ෙොය. එ�ො ක�ොන 

වූකේ  කෙන්නක�ෝන් බේඩොර ඇමතිවරයොකේ 

ආරක්්ෂ�කයකු වන සුමංග්ල ය.

“මැඩම්... කලබල නවන� එපා.  ඇමතිතුමාට 
නපාඩ්ඩක් අසනීපනවලා නහාස්පිට්ේ එකට 
ආවා. මැඩම්ට පුළුවනෙ ජයවරධ�පුර 
නහාස්පිට්ේ එකට එන�..?”

කසකනක�්ලෙො මැණිකක්කේ හිෙට 

ම�ො බයක් දැනුණි. ඇය විසෙර ඇසූවද 

සුමංග්ලකගන් ඊට වඩො කදයක් ගන්නටත් 

බැරි වුකේය. කසකනක�්ලෙො මැණිකක් කවන 

ඔසරියක් �ට්ලවොගත්කත් �්ලබ්ලකයන්මය. 

්තුමිණී ඒ අෙකේ �ැබ් රිය�ට �ෙො �කේ 

වො�න එ�ක්වත් නිවකස නැති නිසොය. එළියට 

බහිනවිටත් කසකනක�්ලෙො මැණිකක්කේ හිෙ 

අකේතු�වම බියට �ත්ව තිබුණි.

�ැබ් රිකේ �සු�ස අසුනට ්තුමිණී 

නැේගොට �සු කසකනක�්ලෙො මැණිකක් 

නගින්නට සැරසුණොය. ඔසරිකේ �ය �ැටලුණු 

කසකනක�්ලෙො මැණිකක් වැකටන්නට යේදී ඈ 

අල්ලොගත්කත් එෙැනට �ැමිණ සිටි කේටටුකේ 

ආරක්්ෂ� නි්ලධොරියොය.

“මැඩම්... බාධයි වනේ. ටිකක් ඉඳලා 
�ගින�...”

ආරක්්ෂ� නි්ලධොරියො එකස කීවත් 

කසකනක�්ලෙො මැණිකක්ට කමොක�ොෙක්වත් 

�මොකවන්නට සිතුකේ නැෙ. ඇය වො�නයට 

නැගුණොය.

ලබ්න සතියට
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අද ‘ධර� මනා�ය’ ��� 

ඉ��ප� කර�ෙ� තව� ��දර 

උඩරට මනා�ය�. ෙ� මනා�ය 

හැඩග�වලා �ෙය�ෙ� මාලෙ� අෙ�� 

බ්ර��� සැෙලා�� ම�ජා �යද�ශ� 

���.

මැය සා�ප්ර��ක උඩරට මනා�ය�. 

�� ෙ�ඩ� සා�ෙ� Pearls stones ව�� 

තම� ව�� එක කරලා �ෙය�ෙ�. 

මනා�ය උස �සා ෙපා� ආකාරෙ� 

ෙබාෙ� එක� ��නා. �වාභා�ක ෙන�� 

ම� සහ ස�ම� ෙපාෙහා�� ෙයා�ෙගන 

ෙබාෙ� එක හදලා �ෙයනවා. ෙහඩ්ර� 

තෙල� 
�ව�ය� 
උඩරට 

මනා�ය� 
ෙල��

හැඩගැ��ම

ම�ජා �යද�ශ� 
(අෙ�� බ්ර��� සැෙලා�)

ඡායා�ප

හ�� �තාරණෙ� 

ෙෆාෙටාග්රැ�

ස�බ��කරණය 
�ෂා�ත ��ප�මාර

.=ref.a t,avia flhd YdLd cd,fha újD;jQ 
kj YdLd 2 la i|yd fkajdislhska n|jd 

.ekSu werUqkd' frda.S" kSfrda.S ´kEu jhia 
uÜgul jeäysáhka i|yd hdn| kdk ldur 
iys; ;ks ldur" yqjudre ldur yd Yd,d wd§ 
jYfhka idOdrK ñ, .Kka hgf;a /ljrK 

myiqlï we;' úYajdikSh yd ldre‚l 
/ljrKh" yÈiS wikSm frday,a .; lsÍï" 
urK lghq;= jeks wjia:dj,§ Ndrlrejka 
yg iyfhda.hla ù tu lghq;= wdh;kfhka 

bgqlrkq ,efí'

070 - 441 44 44 / 076 - 5 560 608
076 - 714 44 49 / 070 - 4 441 244

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

SL
 P

RO
M

O

rcfha ,shdmÈxÑ wdh;khls'

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

Wlia rka NdKav

074 152 30 35

 whq;= iïnkaO;d kj;d .ekSug
fkdyelso@

 fmï iunkaO;d ì| jeà we;ao@

 újdyh blauka lr.kak 

 wd¾Ól wmyiq;d ueoafoa /lshdjla
,efnkafka keoao@

 jHdmdr lvd jegqKdo@
cd;Hka;r lS¾;shg m;a .=ma;

úoHd úfYaI{ ioaO¾u lS¾;s Y%S fcda¾;s
úoHdY+r úydrdêm;s

w;s mQcH fõrmsáfha {d‚iair fjo yduqÿrefjda
mqrdK úydrh fõr;ekak" fõrmsáh'

Tnf.a orejd fujr wfmdi id'fm$W'fm$ YsIH;ajh
úNd.j,ska by<skau iu;a lrkafka flfiao@ wou wu;kak

udf.a orejdf.a úNd.fhka úYsIaG f,i iu;a lrÿka ksid r;akmqrfha iuka;s l=udß úiska fuu oekaúu m< lrk ,§

071 031 4878

Wmka Èkh iy fõ,dj
iu`. wu;kak

එක හද�න� භා�තා කරලා 

�ෙය�ෙ� �වාභා�ක ම�, 

ෙපාෙහා�� සහ ප���.

�වල� ෙතාරාග��� 

ස�ප්ර��ක ෙප�ම� �ෙයන 

න�න �ලා�තාෙ� තැ�ල� 

භා�ත කළා. ආභරණ ක�ටලයට 

මාල 5�, ඉරහඳ සහ අෙන�� 

ආභරණ භා�තා කළා. 

මනා�යෙ� ��ෙ� හැඩයට 

ගැලෙපන ��යට ෙපා� තැ�ල� 

තම� භා�තා කෙ�.

මනා�ය පැහැප� තෙල� 

සම� �ෙයන ෙකෙන�. ඒක �සා 

සෙ� පැහැයට ගැලෙපන ��යට 

makeup එක කළා. Eye makeup 

එක ෙපා�ඩ� ඉ�ම� ෙවන 

��යට කළා. 

ෙකා�ඩා ෙමා�තරය 

සා�ප්ර��ක ක්රමයට බ� එක� 

ආකාරයට සකසලා �ෙයනවා. 

��ණ �ග� හැඩැ� �සා 

ඉ��පස ෙකා�ඩය උ� කර�ෙ� 

නැ�ව ��ණට ගැළෙපන 

ආකාරයට දැ�මා.
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ksjdi b;d 
úYajikShj
bÈ lrjd
.ekSug

,xldfõ ´kEu
;ekl iqúfYaIS

jÜgï'

077 1600 792
077 2220 886

l|dk SALON
tlla i|yd
b;d olaI 

rEm,djKH Ys,amS"
Ys,amskshka 

blaukska wjYHhs' 

077 222 0886

by< jegqma yd
fldñika

.jqï ueiSug 
Tmf¾g¾jßhka

w;a Woõ lrejka" 
whkaa" melska

idokakka wjYHhs"
kjd;eka we;'

len,s .Kkg fyda 
jegqma 40000$ueIska 1g 

jvd jeä whg ií
fokq ,efí'

^wjg wh úfYaIhs&
mkaksmsáh

071 700 9756

kdj,
msysá wdh;khlg 

ldka;d we÷ï 
ueish yels ueyqï 
Ys,amSka wjYHhs'

kjd;eka myiqlï 
iemfha'

077 866 6599
076 587 5840

W.ia r;a;rka
iskak ùug hk rka NdKav wm wdh;kh 

úiska Tn W.ia l, wdh;khg
meñK fírd § fmdfrdkaÿ jq ñ,gu

ñ,§ .kq ,efí  Èjhsk  mqrd fiajdj"
fndrej,g fkd/jfgkak 

mjqu - 180"000$-
070 157 0936 $ 070 155 2260

iqÿ lnr $ fmd;= lnr
úfYaI m%;sldr

p¾u frda. úfYaI ffjoHjrfhla úiska

iyk pek,a fikag¾
68" fmardfo‚h mdr" uykqjr" ^fjí,s iskud wi,&

yuqùu bßod 8'00 isg 10'00 olajd
úuiSï( 0777 488932" 0718202297" 0727900990

YdLdjka (- fydaud.u $ ó.uqj
m<uq Èk meñK iqj jQ frda.Skaf.ka úuid n,d m%;sldr ,nd .kak

Wlia ;nd we;s
rka NdKav fírd jeä

ñ,g .kq ,efí'

r;a;rka jdishla

077 97 71 322

�බ�� 
ප��ෂ�� 

ප්ර�ව� 
��ට�

 

අංක 91, �ෙ�රාම මාවත, ෙකාළඹ 07.
 

�රකථන-0115 200 900
 

ෙබ�හැ�ෙ� අංශය -0112 127204
 

දැ��� අංශය-0112672801 0112672603
 

ෆැ��-0112 673 451  

දැ��� සඳහා 

අමත�න

0112 672 601
0112 672 603



23 2022 ෙදසැ�බ��21 වන බ��

ඉ�ෙකාෙලට 
ඔබ එනෙකාට
සාලාවට ගල �ය�ඩ ඉ�ෙකාෙලට ඔබ එනෙකාට
අ��ඩ ඕනෑ ඇ��� අහ�ඩ ඕනෑ ප්ර�න�
ෙකා� වන�ඩ, �ල� ෙද�ඩ ව��ඩ ඕනෑ ��ය�
ක��යාම �ච�ලා �යලා ��නා අ�රට

කහට පාට �� ක�ස ප�ස ෙග�ණ ක�ස� ෙකාට
වා� �හ� අ�ඩ දම� ��� ඉ�ණ පරණ ග��
ඒ ෙ�රම අ�� කරල �ෙයන ෙහාඳම ඇ�� ඇඳල
පා�දරම අ� ආෙ� ෙකාළ�� එන ඔබ ද��ඩ

වෙට� එ�ඩ �ඟ� �ර� ඒද� මංකඩ ගාවට
ෙම�චරක� අ� ආෙ� ග�� ගලට පය �ය �ය
�යට ෙදකට එක ��මට වලව� ග� �� මඟ හැර
ෙක� පාර� කපා ගමට ෙකා� දැ�මා ඔබට එ�ට

ෙ��ට බර� හැ�න ගම� අත උ�සා අවසර ෙගන
ෙ�� එෙ� �වල ��� ඉ�ෙකාෙ� ව�ත ෙකානට
ප��ප ඇ�යා වාෙ� �� බලා �නැ�ෙගන
තාම� අ� � කර�ෙන කැලෑව ළඟ ක�� වැටට

ඒ �ණාට අ� බල�න
ඔබ එනෙකාට ඉ�ෙකාෙලට
අ��� හැ� ක����ය
හ� ක�ම� �� පාටට!

ඉ�ද්රා ��පා� ජයව�ධන

lú
hdh

Tfí lú ks¾udK my; ,smskhg tjkak'
zzlú hdhZZzOrKSZ l¾;D uKav,h" wxl 91"úfÊrdu udj;"fld<U 07 ke;skï
dharanee.editor@liberty.lk  ,smskhg Bfï,a lrkak

lú
hdh

ෙම�න 

මෙග 

ෙලාෙව� 

ඉඩ

�ෙ� ඇ� මා ෙදසම
ෙයා�ෙවලා �ෙයනවා
ද�නවද ඒ� මං
ෙනා�� ෙලස ඉ�නවා
මෙ� �ත ම� ��
ෙහ� ෙහ�� නටනවා
ග�නන� එපා ඇ�
��� මං පතනවා

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


