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ශිගරෝො ගෆාන්ගස්කා
ප�තලය
වි�වල විගල�, ජාඇල



2 2023 ෙන්වාරි°04 ්වන ්බදාදා

wl=re bf.kSug biafldaf,a .sh;a we;eïúg 
nv.skakg mqxÑ w;a fjõ¨fõh' tlu we÷u Èk 
lsysmhla wÈkakg isÿúh' fuu w.ysÕlï fiau 
orejdf.a yelshdj" olaI;dj kdhl;ajh y÷kd.;a 
.=rejreka mejiqfõ ‘mq;d ljodyß ojil rfÜ 
lS¾;su;a jHdmdßlhl= jk’ njh'

tod l=vd rduidñ rfïIa .=rejrekaf.a lSu fyd¢ka 
isf;a ordf.k isáh;a w.ysÕlï yd 

wd¾Ól wmyiq;d ksid 9 jißka mdi,a 
wOHdmkhg iuqÿkafkah' wk;=rej 
fld<U m%foaYfha re' 600 jegqmg 
/lshdjg msh ke.=fõh' jir 
lsysmhla frÈ lvfha fiajh lr 
Wmhd.;a Okfhka b;d l=vdjg 

;udf.a ksIamdokhla jk foaYSh 
wuqøjH fhdod we÷ï ksIamdokh 
lsÍu i|yd ksõ fu.d n;sla 
ksIamdokh wdrïN lf<ah' 
b;d l=vdjg wdrïN lrk 
,o ksõ fu.d n;sla 
ksIamdok wo Y%S ,xldfõ 
fjf<|i,a .Kkdjl 
wf,ú jk w;r wvq 
wdodhï,dNS mjq,a /ilg 
/lshd wjia:d ,nd § we;'

ysf;a yhsfhka Ôú;h 
Èkkakg leue;s fldhs 

ldg;a w; ys; fok yd 
foaYSh foh w.h lrk furg 

ck;dj fjkqfjka 
miq.sh Èkl 

wm j;a;, 
m%foaYfha 
mÈxÑ 

‘‘ksõ fu.d 
n;sla’’ 
ksIamdok 
wdh;kfha 
l<ukdldr 

wOHlaI rduidñ rfïIa yuqùug 
.sfha Tyqf.a ksIamdok .ek 
;jÿrg;a fidhd ne,Sugh'

b;d iqyoYS,Sj wm ms<s.;a 

wOHlaIjrhd ish w;S;h 
wdj¾ckh lf<a i;=gq l÷¿ 
tlalh'

uu mka;sfha wka;suhd fj,d 9 
jißka wOHdmkh ksud l<" 
ta;a ish wêIaGdkfhka" 
lemùfuka wo ,xldfõ 
n;sla ksIamdokh 
lsÍu ;=<ska Ôú;h 
ch.;a;d' l=vd 
l, oeä wd¾Ól 
wmyiq;d ksid 
wOHdmkh 9 
jißka wjika lr 
fld<U m%foaYfha 
frÈ lvhl re' 
600 jegqmg fiajh 
l< ld,h 
ÿIalrhs' ta;a 
fyd`oska jir 
lsysmhla fiajh 
lr<d' uqo,a b;=re 
lrf.k óg oYl 
follg by;§ fu.d 
n;sla ksIamdok b;d 
l=vdjg mgka .;a;d' 
wo jk úg wvq 
wdodhï,dNS mjq,a 
/ilg /lshd wjia:d 
,nd foñka ,xldj mqrd 
wf,ú lsÍu isÿ lrkjd' 
uf.a ksIamdok w;r idß" 
.jqï" lñi we;=¿ ´kEu 
we÷ula ksIamdokh lsÍug 

weKjqï Ndr .kq ,nkjd' ksIamdok wf,ú lsÍu fkd' 
151$î" flaI¾ ùÈh" fld<U 11 hk ,smskfha wf,úi, 
;=< isÿlrkjd' 

wmf.a ksIamdokj,g by< .=Kd;aulnjfhka hq;= frÈ 
yd wuqøjH fhdod .ksñka ksIamdok lghq;= lrkd 
neúka Bg we;s b,a¨uo by<hs th tfia jqj;a'

foaYSh n;sla ksIamdok ÈhqKq lsÍug lsisÿ rchlg 
jevms<sfj<la keye' rch úiska úfoaYSh rgj,ska 
wdkhkh lrkq ,nk n;sla ksIamdok iSud l< hq;=hs'
ud f,dalfha rgj,a .Kkdjlg f.dia n;sla 
ksIamdokh yd wf,úh ms<sn| fidhd ne¨jd' 
úfYaIfhka m%xYh" l=fõÜ" iaúia" lekvd hk rgj, 

n;sla j,g úYd, b,a¨ula mj;skjd'

wmf.a ksIamdok úfoaYSh fjf<|fmd<g heùug 
rcfhka jevms<sfj<la ielish hq;=hs' wo 
,xldfõ fvd,¾ ysÕhgo ms<suhla jYfhka 
foaYSh n;sla ksIamdok úfoaYSh fjf<|fmd<g 
heùug lghq;= lsßfï yelshdj ;sfnkjd'
tfiau ,xldfõ uyd mßudK we÷ï wf,úi,aj, 
foaYSh n;sla ksIamdok wf,ú lsÍug" wf,ú 
l=áhla újD; l< hq;=hs' b;d l=vdjg wdrïN l< 
ksõ fu.d n;sla ksIamdok ,xldfõ fjf<|i,a 
.Kkdjlska ñ,§ .; yels' wmf.a ksIamdok 
iïnkaOfhka jeäúia;r ,nd .ekSug my; 
ÿrl;k wxl wu;kak'
077 308 53 20 $ 077 904 10 46 fuu ish¨u 
ksIamdok wf,úh iïnkaOfhka jHdmdrhg 
fhdaO Yla;shla ,nd fokafka ;u wdorŒh 
ìß|" fiajl uvq,a, yd .Kqfokqlrejka njo 
Tyq lsõfõh' Tjqkaf.a Yla;sh ,nd fkdÿkafka 
kï udyg ksõ fu.d n;sla ksIamdokfha 
fu;rï ÿrla tu myiq ke;s njo Tyq lsfõh'
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• ගසවවන්දි ගහටටිආරච්චි

ඉන්දිකා ප්ර්නාන්දු 
ෙග්නෝඋපගේශිකා
සොජ වි�ා ග්රන්ථ කතුවරි

හිත ර්ව�ටලො 
කට �ොලනෙ කතළොේ 

�ලිෙන�තිතෙක් 
ත්වන්න �ළු්වන්

“ඇයි අපි 
ගේක්ට �ේගේ 
කිය්න වචගන් 
ොව ෙන්ගන්? 
‘සාෙ ලැදි 
ක��ායෙ’ 
කියලා ්නෙ 
ගව්නස් 
කර්නවා ්නේ 
ෙෙ ඔයාලා 
එක්ක එකතු 
ගවන්්නේ”

ගේ්ක මම ශහාඳිේම දේන 

්කාේතා්වක �ැන ්කතා්වක. 

ඇය ගුරු්වරියක.  යමක්කමක 

තිබුණත් ඇය හරිම ශලෝ්බයි. ්කට 

ඇරිශයාත් කිවශව මට නෑ... මට ්බෑ... 

්වශගේ ්කතා. ඉශ�න�ත්තු දරු්වේට ප්වා 

සැලකුශව ශ්බාශහාම නපුරු විදියට. ඒ 

දරු්වේ්ව දිරි�ේ්වන්වා ශ්වනු්වට ඇය 

්කශේ ්වචශනකිේ හරි දරු්වේ්ව ්වැ්ටටු්ව 

එ්ක. වි්වාහ වුණාට පස්ශස් සැමියත් 

එක්කත් ශලාකු ශලාකු ප්රේන ඇති ්කරශ�න 

දික්කසාද වුණා. පස්ශස් ශේ ්කාේතා්ව 

රිය අනතුර්කට මුහුණ දුේනා. දැේ ඇය 

එකතැේ ශ්වලා ශ්බාශහාම අසරණ විදියට 

ජීවිශත් ශ�්වන්වා.

ත්ව පිරිමි ෙමශයක හිටියා. ්කශඩ්්ක ්වැ� 

්කරලා ශ්බාශහාම දු්ක ශස් තමයි ජී්වත්වුශේ. 

්කශඩ් ්වැ� ්කරදදි ද්වසක ඔහුට අමුත්ශතක 

මුණ�ැහිලා. “හැමදාම ඩම් කඩේ ්වැඩ 
කරන්ෙද කල්පෝව? ඔඩහාම ඉඳලා ්බැහැ. 
ඩමාොහරි පටන්ගන්ෙ.” අමුත්තශගේ ශේ 

්වචන්වලිේ පිරිමි ෙමයශගේ ඔලු්වට තල්ලු්වක 

ලැබිලා. ඉතිේ ඔහු ්කශඩ් ්වැ� ්කරන �මේ 

ඉශ�න�ත්තා. හිශත් හයිශයේ ඕශල්වල්, 

ඒශල්වල් ්කරලා ්කැේපස් ගිහිේ උපාධියත් 

�ත්තා. ඔහු දැේ ෙමයි දාස් �ාණ්කට 

උ�ේ්වන ලං්කාශව  ප්රසිද්ධ ගුරු්වරශයක. 

අන�තා්වයට හානිශ්වන නිසා ඔහුශගේ නම 

කියේන ්බැහැ.

අපි හිතන පතන විදිශයේ අශේ මුළු 

ජීවිශත්ම ශ්වනස් ්කරේන පුළු්වේ කියන 

එ්ක පැහැදිලි ්කරේනයි මම ඔය ්කතා 

ශද්ක කිවශව. අශේ රශ්ට ඉේන ශ�ා�ක 

උදවිය ඍණාත්ම්කයි. ශේ්ක මශගේ ්කරුශේ, 

ශමාන්වා ්කරේනද? ශමතැනිේ එහාට 

මට ජීවිතයක නෑ කියලා තමේ ඉේන 

තත්ත්්වය පිළිඅරශ�න ජී්වත්ශ්වේන ශේතු 

හදා�ේන්වා. ඊටපස්ශස් සතුටිේ ඉේන 

මිනිස්සුේටත් ඊර්�ා ්කරන්වා. ශේ විදියට 

හිතන ඍණාත්ම්ක මිනිස්සු ්වැඩිශ්වේන 

ශ්වේන රටක වුණත් ආ�ා්ධයට යන එ්ක 

නතර ්කරේන ්බැහැ. ඉතිේ ශේ අලුත් 

අවුරුදශද ඉඳල්වත් ්ධනාත්ම්ක්ව හිතලා 

ජීවිශත් ශ�ා�දා�ේශේ ශ්කාශහාමද කියලා 

ටි්කක ්කතා ්කරමු.

්ධනාත්ම්ක්ව නැත්තේ ඍණාත්ම්ක්ව 

හිතන එ්ක අශේ ජීවිශත්ට ්බලපාේශේ 

ශ්කාශහාමද? ශේ ්කාරණා්ව ආ්කර්්ෂණ 

නීතිශයේ පැහැදිලි ්කරේන මම ්කැමතියි. 

ශමා්කද මශනෝ විද්ාශ්වදි අපි පිළි�ේන 

ශේ ්කාරණා අද නියුශරෝන හැසිරීේ 

අධ්යයන්වලිේ ප්වා ඔේපු ්කරලා තිශයන්වා.

මිනිස්සු විදියට අපි ශේ විේ්වශේ ඉපදිලා 

ඉේන්වා. ඉතිේ අපිත් විේ්වශේම ශ්කාටසක. 

ශේ විේ්වශේ හැමශදයකම එකිශන්කට 

්බැඳිලයි තිශයේශේ. ඉතිේ විේ්ව 

ෙකතිශයේම තමයි අපිත් ්බල�ැේවිලා 

තිශයේශේ.

හැ්බැයි ශ�ා�ක අය ශේ ෙකතිය 

අඳුන�ේශේ නැහැ. ඉපදිලා දුක විඳලා 

ඔශේ මැරිලා යන්වා. එශහම දුක විඳිේන 

ශේතු ශ්වේශනත් අශේ සිතුවිලිමයි.

‘ජීවිශත්දි ඔ්බට ආ්කර්්ෂණය ශ්වේශේ 

ඔ්බ්ව මිස ඔ්බට අ්වශ්ය ශද ශනාශව’ කියලා 

ඇමරි්කාශව ශ�ෂ්ඨ ආචාර්ය්වරශයක 

ශ්වචචි ශවේ �යර් කියලා තිශයන්වා.

ඒ්ක ශ්වේශේ ශමශහමයි. ශමාෙය 

තමයි අශේ ප්ර්ධානම පරිප්ය. අශේ 

ශමාෙය තරං� නිකුත් ්කරන්වා. අපිට 

දැශනන සිතුවිලි්වලට අනු්ව තමයි ශේ 

තරං� නිකුත්ශ්වේශේ. තරහා, ව්වරය, 

ශක්රෝ්ධය, අව්ධර්ය, ඊර්�ා්ව, කුහ්ක්කම 

්වශගේ සිතුවිලි තිශයන ශ්කශනකශ�ේ 

නිකුත්ශ්වේශේ ඍණාත්ම්ක තරං�. ආදරය, 

සතුට, ්කරුණා්ව, ව්ධර්ය්වේත්කම 

්වශගේ සිතුවිලි තිශයන ශ්කශනකශ�ේ 

නිකුත්ශ්වේශේ ්ධනාත්ම්ක තරං�.

නිලමැස්සා අසූචි්වලට යන්වා ්වශගේ, 

සමනලයා මල්්වලට යන්වා ්වශගේ නිතරම 

ඍණාත්ම්ක ශද්වල් හිතන ශ්කශනකට 

ආ්කර්්ෂණ ශ්වේශේ ඍණාත්ම්ක ශද්වල්. ඒ 

්වශගේම ්ධනාත්ම්ක ශ්කශනකට ්ධනාත්ම්ක 

ශද්වල්. “අඩන් මට ්බැහැ, අඩන් මට ෙැහැ, 
ඇයි මටම ඩමඩහම ඩ්වන්ඩන්” ්වශගේ ශද්වල් 

හිතන ශ්කශනකට අයහපත් ශද්වල් ශ්වන 

එ්ක නතර ්කරේන ්බැහැ.

ශේ ්කාරණා්ව පැහැදිලි ්කරේන 

විද්ාත්ම්ක ක්රම ඕශේ නැහැ. නි්කේ 

හිතේන නිතරම තරහිේ ඉේන නපුරු 

ශ්කශනක �ැන. නැත්තේ නැහැ, ්බැහැ 

කියා�ත්තු ශ්කශනක �ැන. ඒ අයශගේ ජීවිත 

�ැන හිතලා ්බලේන. තිශයේශේම දු්ක. 

එයාල්ව ආශ්ය ්කරේන ්කවුරුත් ්කැමති 

නැහැ. ඒ අය ්වශ්ට ඉේශනත් ඒ ්වශගේම අය.

අනි්ක ඍණාත්ම්ක ශද හිතේන හිතේන 

අශේ ශමාෙය ඇ�නලිේ, ශ්කෝර්ටිශසෝල් 

්වශගේ ස්ශට්රස් ශහෝර්ශමෝන ්වැඩිපුර නිකුත් 

්කරන්වා. එතශ්කාට මානසි්ක අ්වපී�නය, 

්කාංසා්ව, විොදය ්වශගේ �ැටලු ඇතිශ්වේන 

පුළු්වේ. හැ්බැයි ්ධනාත්ම්ක ශ්කශනකශ�ේ 

නිතරම ස්රා්වය ශ්වේශේ ශ�ාපමීේ, 

ශසරශටානිේ ්වශගේ ශහෝර්ශමෝන. ඒ්වා 

ජීවිශත් ෙය�ේන අ�ශරේරණය ශදන්වා. 

ඒ නිසා ්කට විතරක ශනශේ සිතුවිලිත් 

පරිස්සශමේ පාවිචචි ්කරේන.

්වචන හරි ්බල්වත්. ඒ නිසා ්කතා ්කරදදි, 

හිතදදි ්වචන �ැන පරිස්සේ ශ්වේන. 

ද්වසක එ්ක පිරිසක ශතශර්සා මවතුමියට 

ඔවුේශගේ ්කේ�ායම එක්ක එ්කතුශ්වේන 

ආරා්ධනා ්කො. ඒ ්කේ�ායශේ නම ‘යුද 

විශරෝ� ්කේ�ායම’. “ඇයි අපි ඩම්කට 
යුේඩේ කියෙ ්ව්චඩන් ගා්ව ගන්ඩන්? 
‘සාම ලැදි කණ්ඩායම’ කියලා ෙම 
ඩ්වෙස් කරේවා ෙම් මම ඔයාලා එක්ක 
එකතු ඩ්වන්ෙම්.” ඇය කිවශව එශහම. 

ඒ ඍණාත්ම්ක ්වචනය ඇය ්ධනාත්ම්ක 

පැත්තට ශපරලූ හැටි ්බලේන.

හැ්බැයි අපි ශ්කාචචර ්ධනාත්ම්ක විදියට 

හිතු්වත්, අනික අයට ්කරුණා්ව දැකවු්වත් 

අපි අ්වට ඉේශේ ඍණාත්ම්ක මිනිස්සු 

නේ අපිත් ඍණාත්ම්ක ශ්කශනක ්බ්වට 

පත්ශ්වේන පුළු්වේ. නැෙනල් ජිශයෝග්ැපික 

චැනල් එශ්කේ ශේ මෑත්කදි පරීක්ෂණයක 

්කරලා තිබුණා. ශේ්කට ්බාස්්ක්ට ශ්බෝල් 

ක්රී�ා ්කරේන ශනාදේන �ෑනු ෙමශයක්වයි, 

්බාස්්ක්ට ශ්බෝල් ක්රී�්කශයක්වයි ශහායාශ�න 

තිබුණා. ශේ සමීක්ෂණශයේ ්කරේශේ 

ශමා්කදද කියලා ඒ ශදේනා දැනශ�න 

හිටිශේ නැහැ. පේවැනි ්වටශයදි ශේ 

ශදේනට ශ්බෝලය දාේන ්වාර දහයක 

ල්බාදුේනා. එශ්වශල් �ෑනු ෙමයට එ්ක 

ශ්බෝලයක්වත් දා�ේන ්බැරිවුණා. හැ්බැයි 

ක්රී�්කයා ශ්බෝල දහයම එල්ලයටම දැේමා. 

ශද්වැනි ්වටශයදි ශේ අයශගේ ඇස් ්බැඳලා 

අ්වට පිරිසක තියලා ශ්බෝලය දාේන දුේනා. 

�ෑනු ෙමයට ශ්බෝලය දා�ේන ්බැරි වුණත් 

අ්වට පිරිස ඇය හරියටම ශ්බෝලය දැේමා 

්වශගේ ඇය ශ්වනුශ්වේ අත්ශපාලසේ 

දුේනා. ඇස් ්බැඳලත් අර ක්රී�්කයා ශ්බෝලය 

එලලයටම දැේමත් අ්වට අය කිවශව 

“ඔයාට ්බෑ... ඔයා ්වැරදියි” ්වශගේ ශද්වල්. 

නැ්වතත් ඇස් ශනා්බැඳ ශ්බෝලය දාේන 

ත්ව ්වටයක දුේනා. අර ්කලිේ ලැබුණු 

උශදයෝ�ය නිසා �ෑනු ෙමයා ඒ ්වශ්ටදි 

ශ්බෝල පශහේ හතරකම එල්ලයටම දැේමා. 

හැ්බැයි අර ක්රී�ය්කට දාේන ලැබුශේ 

එ්ක ශ්බෝලයක විතරයි. ඍණාත්ම්ක ්වචන 

ඔහුශගේ මනස ඒ තරමට ශ්වනස් ්කරලා 

තිබුණා.

ශ්කශනක ඍණාත්ම්ක ශ්වේන ඔහුශගේ 

පවුල් පරිසරය, ශපෝ්ෂණ ඌණතා, මානසි්ක 

�ැටලු, ඔහුට ඇයට ඇති ශ්වනත් �ැටලු 

්වශගේ ශද්වල් ්බලපාන්වා. ඉතිේ ශ්කශනක 

ඍණාත්ම්ක ්බ්ව ශත්ශරන්වා නේ ඔවුේශගේ 

්වචන්වලිේ ශමාෙ කුරු්වල් ්කර�ේන්වා 

ශ්වනු්වට ඒ �ැන ඔවුේ්ව දැනු්වත් ්කරේන 

්බලේන. ඒ ්කරලාත් ඔවුේ්ව ශ්වනස් ්කරේන 

්බැරිනේ ශහාඳම ශද අශත් දුරිේ ආශ්ය 

්කරන එ්ක. ්ධනාත්ම්ක සිතුවිලි තිශයන 

අය්ව ්වැඩිපුර ආශ්ය ්කරන එශ්කේ අපිත් 

්ධනාත්ම්ක ශ්වන්වා.

ශ්කාෙඹ විේ්වවිද්ාලශේ ඉශ�න�නිදදි 

ව්වද් නීල් ප්රනාේදු මහත්තයා කිව්ව 

්කතා්වක මතක වුණා. ද්වසක එ්ක පිරිමි 

ෙමශයක ශ්කෝචචියට පනිේන ශර්ල් පාර 

දිශගේ ඇවිදශ�න ගියාලු. එදා ශ්කාචචි 

පරකකු ශ්වලා. අවශව ඇවිදශ�න ගිය නිසා 

ශේ ශ්කනාට ශහාඳිේ විටමිේ D  ලැබිලා 

තිශයන්වා. ඇවිදද නිසා ව්යායාමයකුත් 

ලැබිලා. ඒ ක්ෂණි්ක්ව ඔහුශගේ සිතුවිලි 

ශ්වනස් ශ්වලා, ඔහු ව්වද්්වරයා 

මුණ�ැශහේන ගිහිේ. ඒ ශද්වලුත් 

්ධනාත්ම්ක්ව හිතේන ්බලපාන්වා.

විටමිේ D, B ශහාඳිේ ල්බා�ේන. 

ව්යායාම ්කරේන. ඒ ්වශගේම සතුට, 

විශනෝදාංෙ ශ්වනුශ්වනුත් ්කාලය ශ්වේ 

්කරේන.

ඉඳලා හිටලා ඇහුශ්වාත් මිස්ක 

පුරුදදක විදියට දු්ක හිශතන සිංදු, චිත්රපට 

්බලේන යේන එපා. ඒ්වා නිසාත් අශේ 

ශමාෙය දු්කට හුරුශ්වලා ඍණාත්ම්ක ශද 

ආ්කර්්ෂණය ්කර�ේන්වා.

දැේ අපි ඉේශේ ශලාකු ආර්�්ක 

ප්රේශන්ක. සමහරු ශේ �ැන නිතරම 

්කතා ්කරන්වා. ්බස් එශක ගියත් ශනාදේන 

අයත් එක්කත් ශේ ප්රේන ්කතා ්කරන්වා. 

හැ්බැයි ත්ව ශ්කාටසක ඉේන්වා ශමශ්වශල් 

ශ�ා�යේශේ ශ්කාශහාමද ්බලන. ඒ 

අය ්ව�ා ්කරන්වා. ස්්වයං රැකියා 

පටේ�ේන්වා. තමේට නැහැ, ්බැහැ 

කියලා ශමාශේට දැශනේන ශදේන එපා. 

පුළු්වේ නේ ශමාශේ ර්ව්ටටේන. ජිේ ්කැරී 

කියලා ඇමරි්කානු වි්කට නළුශ්වක ඉේන්වා. 

කු�ා ්කාශල් ඔහු ශ්බාශහාම දුේපත්. 

මිලියනපතිනිශයක ශ්වේන ඔහුට හීනයක 

තිබුණා. ඉතිේ ඔහු හිස් ශචක එ්කක අරේ 

ඒශක ශ�ාලර් මිලියන දහයක ලියලා පර්ස් 

එශක දාශ�න. එදා ඉඳලා ඔහු හිතුශ්වම ඔහු 

�ා්ව ශ�ාලර් මිලියන දහයක තිශයන්වා 

කියලලු. ඒ හිතු්වා ්වශගේම ත්ව අවුරුදු 

දහයකිේ ඔහු මිලියනපතිශයක වුණා.

ඉතිේ ශේ අවුරුදශද්වත් හිතන විදිය 

ශ්වනස් ්කරලා ්බලේන. එශහම ්කශොත් 

්කරේන ්බැරි ශදයක ඇත්තටම නැහැ.

ත්වන්න �ළු්වන්

“ඇයි අපි 
ගේක්ට �ේගේ 
කිය්න වචගන් 
ොව ෙන්ගන්?
‘සාෙ ලැදි 
ක��ායෙ’ 
කියලා ්නෙ 
ගව්නස් 
කර්නවා ්නේ 
ෙෙ ඔයාලා 
එක්ක එකතු 
ගවන්්නේ”

දැශනන සිතුවිලි්වලට අනු්ව තමයි ශේ 

තරං� නිකුත්ශ්වේශේ. තරහා, ව්වරය, 

ශක්රෝ්ධය, අව්ධර්ය, ඊර්�ා්ව, කුහ්ක්කම 

්වශගේ සිතුවිලි තිශයන ශ්කශනකශ�ේ 

නිකුත්ශ්වේශේ ඍණාත්ම්ක තරං�. ආදරය, 

ශසරශටානිේ ්වශගේ ශහෝර්ශමෝන. ඒ්වා 

ජීවිශත් ෙය�ේන අ�ශරේරණය ශදන්වා. 

ඒ නිසා ්කට විතරක ශනශේ සිතුවිලිත් 
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ේට ෙහණ ගවන්්න ඕ්න. 
ගේ ෙස් ගපගර්තකෙ හින්දා ඒක කරන්්න බැහැ. 

ඇතත්ටෙ සර් ේට ගේක ඉවසෙන්්න බැහැ. 
ේට ජීවිතය ඉවර කරෙන්්න ඕ්න. 

ේට ගේ ජීවිතය තිතතයි. අේේට ෙහලා ෙෙ පව 
පුරවෙන්්නවා.  
ඒකත පවක්

ගේ සිදුවීම වුශේ මීට ්වසර ශද්ක තුන්කට ්කලිේ. එදා මට ප්ර්ම ොස්ත්ර පංතියට 

්කරේන තිබුශේ �ප්වංෙය කියන ශපාත. ඒ ශපාශත් තිශයන්වා ශමශහම. 

විහාරමහාශදවිය ්කා්වේතිස්ස රජු එක්ක වි්වාහ වුණාට පස්ශස් ඇයට 

දරු�ැ්බක හට�ේන්වා. එශහම වුණාම අපි කියන්වශන ශදාෙදුක �ාය හැශදන්වා කියලා. 

ඉතිේ ශදවිටත් ඒ ්වශගේ ශදාෙදුක කිහිපයකම ඇතිවුණා. එ්කක තමයි එොර රජුශ� නාය්ක 

ශයෝ්ධයශගේ ශ�ෙ ්කපපු පිහිශේ තැ්වරුණු ශල් ටි්ක ශ්බාේන. අශන්ක මී ්වැදැල්ලක ෙඟට 

ගිහිේ ඒ මී පැණි මහා සංඝ රත්නයට දේදීලා ඉතිරිය තමේ ආහාරයට �ේන.

ඉතිේ මම ශේ ්කතා්ව කියපු මශගේ පංතිශය ෙමයි අතර එ්ක දු්වක හිටියා. එයා නිහෙ 

දැරියක. ්කා එක්ක්වත් ්වැඩි ආශ්යක නැහැ. ඒ දු්ව ශ්වනදට ්ව�ා උනේදු්වකිේ මශගේ දිහා 

්බලාශ�න, අහශ�න ඉේන ්බ්ව මට දැනුණා. මං ඒ �ැන ශනාහිතා පා�ම ්කරශ�න ගියා. 

මං කිව්වා විහාරමහශදවියට හැදුනය කියන ඒ ‘ශදාෙදුක’ �ාය ශද්කම ්කතා්කාරශයෝ ්බශලේ 

්වංෙ ්කතා්වලට දාපු එ්කක කියලා. �ැමුණු රජු ්ක්වදා්ක්වත් ශල් පිපාසිතශයක වුශේ නැහැ. 

හැ්බැයි �ැමුණු කුමාරයාශගේ වීරත්්වය හු්වා දක්වේන ්වංස ්කතා්කාරශයෝ එතුමාශගේ අේමට 

ශදාෙදු්කක ්බශලේ ශ�නත් දැේමා. 

අනුරා්ධපුරශයදි ශදමෙ මිනිශහක මරලා එනශ්කාට ්කඩුශ්ව ශල් ම�දි ශවශෙන්වා. 

අනුරා්ධපුරශය ඉඳලා එනශ්කාට ඒ ශවළිචච ශල් විහාරශදවිය ශ්බායිද? අනි්ක �ැමුණු 

මැරුශව, එොර විතරයි. එශහම නැතු්ව �ැමුණු කුමාරයා කියේශේ මිනිස්සු මර මරා 

ඇවිදද හි්ටලර් ශ්කශනක ශනශ්වයිශන. ඒ නිසා ශදවියට ශනාතිබුණු ‘ශදාෙදු්කක’ ්කතා්කාරශයෝ 

නිර්මාණය ්කො කියලා මං කිව්වා. 

ඔේන ඔශහාම මං කියාශ�න යදදි මශගේ පංතිශේ හිටපු අර නිේෙබද දු්ව පංතිශයේ 

පිටට ගිහිේ ්වමනය දාේන පටේ�ත්තා. අපි හිතුශව ඒ්ක එයාශගේ ්බශඩ් අජීර්ණයක කියලා. 

අපි ඒ්ක අමත්ක ්කරලා පා�ම දි�ටම ්කරශ�න ගියා. ඊෙඟ සතිශේ අර දු්ව අේමත් එක්ක 

ඇවිත් හිටියා. අේමයි දු්වයි ශදේනම මශගේ ෙඟට ආ්වා. “සර් ඩම් මඩේ දු්ව. එයා ්බඩේ 
ඉඳේදි මට කැඩල් සඩතක් මරලා කන්ෙ ආශා්වක් ඇති වුණා. මං ඒක මහත්තයට කිේ්වා. 
සර් මඩේ මහත්තයා විදුහල්පති ඩකඩෙක්. එයා කැඩල්ට ගිහිල්ලා තිත් මුඩ්වක් මරාඩගෙ 
ආ්වා. මං ඒක රහට උයලා කෑ්වා. ඊටපස්ඩස් සර් ඩම් දු්ව ්වයසින් ්වැඩඩෙඩකාට ටික ටික 
දරුණු ඩ්වන්ෙ පටන්ගත්තා.” මං කිව්වා “අඩේ පංතිඩේ ඩහාඳම ළමයා ඩම් ළමයා” කියලා. 
“ඔේ සර්. එයා දරුණු වුඩණ් මං එක්ක විතරයි. කන්ෙ ෙැති හැමඩ්වලා්වකම ඩමයා මට බිම 
ඩපරළඩගෙ ගහේවා. තාත්තට ගහන්ෙ යන්ඩන් ෙැහැ.” මං ඇහු්වා “ඇත්තද ඩම් අම්මා 
කියන්ඩන්?” “ඔේ සර් මට අම්ම්ව ඩේන්ෙ ්බැහැ. අඩෙක ඩම් අම්මඩග තිරිසන් ඩදාළදුක හින්දා 
මට මස් ෙැතු්ව ්බත් කන්ෙ ්බැහැ. අඩේ �තකරඩණ් හරක් මස් ෙැති ද්වසක් ෙැහැ. මට 
හරක් මස් ඩොති�ඩ්බාත් ්වමඩෙ යේවා. එදා සර් විහාරඩේවිය ගැෙ කියාපු කතා්ව අහලා 
අම්මා ගැෙ තරහ ්වැඩිවුණා. මං ්වමඩෙ දැම්ඩම අම්මා මතක් ඩ්වලා. අම්මට තිබුණඩෙ ඔය 
ආශා්ව තාත්තට ඩොකියා මට අඹ මාළු්වක් කන්ෙ ඕෙ කියලා ඔය ඩපඩර්තකම හංගගන්ෙ. 
එදා සර්ඩේ කතා්ව අහලා මං ඩගදර ගිහින් අම්මට ගැහු්වා.” අේමා තම සාරිශපාටිේ ්කඳුළු 

පිහදා�ත්තා. 

“ඔේ සර් ඩම්ක මඩේ ඩදාළදුකක් සර්. දු්වඩේ ඩදාළදුකක් ඩෙඩ්වයි. ඒකයි දු්ව මට 
පහරඩදන්ඩෙ. මං ඩමයා්ව ඩමඩහණි ආරාමයකටත් ඩගනිච්චා. ඒත් ඒ තැෙ මස් ෙැති 
නිසා ආපහු ආ්වා.” “සර් කිේ්වඩෙ විහාරඩේවියට අර ඩදාළදුක ආඩේ ෙැහැ, ඒක ්වංස 
කතාකරු්වන්ඩේ ඩ්බාරු්වක් කියලා. ගැමුණු ඒ ්වඩේ ඩහාඳ රඩෙක් වුඩණ් විහාරඩේවිය 
එළාරඩේ ඩයෝ්ධයඩේ ඩල් බිේඩේ ෙැති හින්දා. ඒක මට විශ්වාසයි. මට මහණ ඩ්වන්ෙ 
ඕෙ. ඩම් මස් ඩපඩර්තකම හින්දා ඒක කරන්ෙ ්බැහැ. ඇත්තටම සර් මට ඩම්ක ඉ්වසගන්ෙ 
්බැහැ. මට ජීවිතය ඉ්වර කරගන්ෙ ඕෙ. මට ඩම් ජීවිතය තිත්තයි. අම්මට ගහලා මම පේ 
පුර්වගන්ේවා. ඒකත් ප්වක්.”

එදා මශ�ේ ඈත්ශ්වලා ගිය ඒ දු්වයි අේමයි ආශේ ්ක්වදා්වත් මං දැකශක නැහැ. 

ශ්කාශහාමහරි ඒ දු්ව විභාශගේ ්කශේ නැහැ කියලා මං දේන්වා. ඒත් ඊටපස්ශස් ඇයට 

කුමක වුණාද කියේන මං දේශේ නැහැ. ඒ හිේදා මට කියේන ඕන වුශේ සමහර දු්වලා 

පුතාලශගේ තියන දරුණු �ණශේ ්වැරදි්වලට සමහර ශ්වලා්වට අේමලත් ්ව� කියේන ඕශන 

කියන එ්ක. දරු�ැ්බක දරාශ�න ඉේන ්කාශල ම්වශගේ සිතුවිලි පස්ශස් ්කාශල්ක ඒ දරු්වට 

ඍජු්වම ්බලපාන්වා. ශේ ්කතා්ව මශගේ දු්වලටත් ශහාඳ පා�මක. අේමලටත් ශහාඳ පා�මක. 

ශදාෙදු්ක පිට දාලා එ්ක එ්ක ෙරා්ව ඉල්ලනශ�න ්කේශන අේමලා. හැ්බැයි ඒ්ක විඳ්වේන 

ශ්වේශේ දරු්වේට. මත්පැේ ශ්බාන ශදමවපියේශ� දරුශ්වා මත්පැේ බීව්වම දරු්වේට 

විතරක ්බනිේන එපා. ඒ හිේදා දරුශ්වා හදේන ්කලිේ විතරක ශනශ්වයි දරුශ්වා ්වදේන 

්කලිනුත් ශදමවපිශයෝ සෑශහේන හිතේන ඕන. ඉතිේ මම හිතන්වා ඒ නිසා ශේ ලිපිය අේමලා 

තාත්තලා �ලා ඔකශ්කාටම එ්ක ්වශගේ ්වැද�ත් ශ්වයි කියලා.

w;a;kdhl tï' fyar;a

අතත්නායක 
එේ. ග�රත

uu tod jufk oeïfï 
wfma wïud u;la fj,d
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wm iudcfha 
fndfyda 
ldka;djka 
i`.jd 
isák"mSvdjg 
m;alrk frda.S 
;;a;ajhla f,i 
bfí uq;%d msgùu 
olakg 
mq¿jk'md,khlska 
f;drj fufia 
jkafka wm YÍrhg wkjYH wmøjH neyer 
lsÍug moaO;s lsysmhla ;sfnkjd'tys jeo.;au 
tla wjhjhla ;ud uq;%dYh'fuys uq;%d msglsÍu 
idudkH wdldrhg isÿjk w;r úúO fya;= u; 
widudkH f,i uq;%d neyerùu isÿjk wjia:d 
olakg ,eîuh'

yhsfhka yskdjqKdu" leiaila we;sjqkdu" 
lsúiqï .shdu" uq;%d bfí msgùu" wehs fujeks 
;;a;ajhka we;sfjkafka@ 

 fuh wo iudcfha 
fndfyda whg 
olakg ,efnk 
.eg¨jla'msßñ 
md¾Yajhg jvd 
ldka;d md¾Yajhg 
fï ;;a;ajh 
Wodùfï 
m%jK;djh 
jeäh'fujeks 
;;a;ajhg fya;= 
jkafka uq;%d rojdf.k ;nd .ekSug fyda 
uq;%d msg lsÍug fyda Woõ jk iakdhq yd 
fmaYs ÿ¾j, ùu fyda ydkshg m;aùu 
ksid Tjqkaf.a uq;%d msglsÍu ksis f,i 
bgql< fkdyels ;;a;ajhg m;aùuh'

 fï ;;a;ajh we;sùug ;j;a m%Odku 
fya;=jla jkafka wd¾;jyrK iufha§ 
Biag%cka fyda¾fudak i%djh wvqùu ksid 

uq;%d m%jdykh lrk uq;%d kd<fhys 
mgl j,g ydks isÿùu'

 .¾NkS yd ore m%ij iufha§ fYda‚ 
^Wl=,a m%foaYfha& my< fmfoia fmaYSkag 
ydks isÿùu ksido uq;%d ord.; 
fkdyelsj bfí msgùu we;súh yel'

 ia;%S m%ckk moaO;sh yd fYda‚ fmfoia 
^há nv fmfoia& Y,Hl¾uj, w;=re 
wys;lr m%;sM,hla f,io uq;%d msgùu 
md,kh lr.; fkdyels jk wjia:d 
.eg¨ we;sjkak mq¿jk'

 iuyr T!IO Ndú;h ^úfYaIfhka uq;%d 
ldrl T!IO .ekSu& iy fyda¾fudak 
m%;sia:dmk T!IO Ndú;h wd§ fya;= 
ksido ;djld,sl fyda iaÓr jYfhka fyda 
uq;%d neyer lsÍfï§ md,khla fkdù 
isàug fya;= úh yel'

 u, noaOh ^nv fmr<Su&

 fldams ;=< wvx.= lef*ka uq;%d ud¾.h 
l¾;jH ksis f,i fkdùug mqoa.,hdf.a 
YÍr m%;sYla;sh ÿ¾j,;djh wkqj 
n,mdkq we;'

 ;rndrej ^ia:q,;djh&"ip,;dj wysñ 
úu fukau jhig hdu;a iu. we;sjk 
fjkialï o uq;%d r`od fkdisg 
fkdoekqj;aj neyer úug fya;= idOl 
úh yel'

 mdlskaika "wdidokh jeks iakdhq .; 
frda.j,g f.dÿre jQ whgo uq;%d md,kh 
lr .; fkdyelsj bfí msgjk wjia:d 
ks;r oelsh yel'

ffjoH;=uks" uq;%d bfíu msgùu ^uq;%d 
wixhuhg& j¾. l< yelso@

Tõ"j¾. ;=klg ldkav l< yelshs'th yÿkd 
isáu m%;sldrhg jeo.;a jkjd'

 wd;;s wixhuh
 ldka;djka ;=< we;sjk iq,Nu wixhu 

;;a;ajh wd;;s wixhuh f,i y`ÿkajkjd' 
iskdiqk;a" lsúiqula .sh;a" leiaila 
we;sjqj;a uq;%d msgùula fuys§ oelsh yel'

 fm<Tqfõ wixhuh 
    uq;%d my lsÍu i`oyd ;on, wjYH;djhla 

we;s ùu;a"uq;%d lsÍfï jeisls,shg hdug 
fmr uq;%d myùu;a fuys§ isÿfjkjd' lsishï 
mdkhla .ekSu"iefklska uq;%d msglsÍfï 
wjYH;djh we;súu' k<hlska j;=r .,d 
hk Yíohla weiSu wdÈfhka mjd uq;%d bfí 
msgùu we;súh yel'

    rd;%S ld,fha§ kskafoka wjÈ ù uq;%d lsÍfï 
;o wjYH;djh we;sùugo fuys 
,laIKhls'meh 24l ld,hla ;=< wgjrlg 
jvd jeäfhka uq;%d my lsÍfï wjYH;djh 
o fuys ,laIKhla úh yelsh'

 W;=rdhdfï wixhuh 
    ldka;djkag jvd msßñka ;=, iq,n fuu 

uq;%d msgùu ^wixhuh ;;a;ajhg& fya;=j 
uq;%d my lsÍfï§ uq;%dYh uq¿ukskau ysia 
fkdùuhs'

 ñY% wixhuh 
    j¾. 2-3l ñY% f,i ie,lsh hq;= wd;;sh 

iy fm<Tqu wixhuh ;;ajhla jeämqru 
fufia mej;sh yel'

 l%shdldÍ uq;%d wixhuh 
frdao mqgqjl Èú f.jk" mdlskaika" 
we,aIhsu¾ wd§ iakdhq frda.j,ska fmf<k 
ldka;djka ;=<ska iq,nj oelsh yel'fujeks 
frda.Skag ;uka uq;%d lsÍfï wjYH;djhla 
mj;sk nj fkdoekSu uq;%d myùu isÿúh 
yelsh'

ffjoH;=uks" fydañfhdam;s m%;sldr u.ska 
fujeks ;;a;ajhka iqjlr .; yelso@

fujeks ;;ajhkag f.dÿre jQ l=uk jhil 
l=uk ;;ajhl jqj;a wmsg jeo.;a jkafka 
frda. ,laIKhhs'th wm m%;sldr l%ufha b;d 
jeo.;a ia:dkhla jkjd' frda. ,laIK f.k 

thg wkql=,jQ ksjerÈ 
fydañfhdam;s T!IOh 
§u ;=< frda.s 
;;a;ajhg fya;= jQ 
fya;=j ke;sj hdula 
isÿlrkjd' 
m%;sYla;slrKh 
WoaÈmkh isÿlrkjd' 
jHqyd;aulj fjkia jQ 
fldgia ksid we;sjk 
wiu;=,s; l%shdoduh  
kej; h:d;;a;ajhg 
we;=,dka;fhka ieliS 
m%lD;s ;;ajhg m;aùu 
isÿfjkjd' tkï uq;%d 
ord isáfï yelshdj 
we;sùu" wjia:dkql=,j 
msg lsÍu yelshdj we;sfjkjd' tkïksjerÈ 
l%shdj,sh we;sùu frda.shd iqjm;a Ndjh ,eîu 
isÿúuh'fï ;=,ska Yßrfha wfkl=;a frda.j,g;a 
mqÿudldr iqjhla ,nkjd' frda.h ms<sn`oj 
wjfndaOh" úYajdih" bjiSu" fï m%;sldr l%uh 
;=, kshu m%;sM, ,eìug fya;= fjkjd' ukao 
tlu YÍrh ;=< m%;sYla;sh WoaÈmkh uq¿ 
YÍrhu iqjm;aNdjh f.kfokak fï m%;sldr 
l%uh l%udkql=,j n,j;a f,i l%shd lrkjd' 
mdúÉÑh ir," lsis`ÿ w;=re wndOhla fkdue;s 
fydañfhdam;s T!IO ;=<ska Tn;a iqjm;a jkq 
fkdwkqudkhs'
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igyk fca' ta' iS' Ydka; l=udr

úuiSï (
tÉ'fla' fydañfhdam;s

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

lgqneoao" fudrgqj'

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

wdfrda.HYd,dfõ ks¾ud;D 

ffjoH wkqId fyaul=udr

Tng fkdoekSu uq;%d msg fjkjdo ksiel úiÿu fydañfhdam;s m%;sldr'

;;a;ajhla f,i 
bfí uq;%d msgùu 

mq¿jk'md,khlska 

අද ‘්ධරණී මනාලිය’ ශලස ඉදිරිපත් ්කරේශේ නවීනතම ශ්කාේ�ා ශමෝස්තරයකිේ 

හැ�වුණ ්බටහිර මනාලියක. මනාලිය හැ� ්කරේශේ ්කළුතර සැශලෝේ සැශනාශරෝහි 

අසිත නේදසිරි විසිේ.

“ශේ ශ්කාේ�ා ශමෝස්තරයට ්වර්තමානශේ ශහාඳ ඉල්ලුමක තිශයන්වා. තරුණ 

පරේපරා්ව ්වැඩි ්වෙශයේ ඇලුේ ්කරේශේ ශම්වැනි ්බටහිර විලාසිතා්වලට තමයි. 

මනාලියට �වුම අේදලා තිශයේශේ උරහිස ශේන ආ්කාරයට. ඒ ්වශගේම උරහිස ෙ�ේ 

�වුේ අතට ලස්සන විලාසිතා්වක එක්කරලා තිශයන්වා. 

මල් ්කෙඹ සඳහාත් විවි්ධ මල් භාවිතා ්කර ඇති අතර ඇේතූරියේ භාවිතා කිරීම 

විශේ්ෂත්්වයක. 

�වුශේ ඉහෙ ශ්කාටසට චාේ ්වර්ක එ්කක භාවිතා ්කරලා තිශයන්වා. ශමම 

මනාලියශගේ ශ්කාේ�ා ශමෝස්තරශයේ තමා ඇය්ව ්වැඩි ්වෙශයේ ඉස්මතු ්කරලා 

තිශයේශේ.”

අලුතෙ ගකා��ා 
විලාසතාවකින් හැ�ෙැන්� 

බ්ටහිර 
ේනාලියක්

ඡායා�ප 
උෙයන්ෙ අදිකාරිගේ
සේබන්�කරණය
�ෂොන්ත පුෂ්පකුොර

හැ�ෙැන්�ෙ
අසත ්නන්දසරි 
(සැගලෝන් සැග්නාගරෝ)
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මාධ්යශවදී

තිලක් ගස්්නාසිංහ

ශස්ම අධ්යයන ශපාදු සහති්ක පත්ර සාමා� 

ශපෙ සහ උසස් ශපෙ විභා�්වලට මුහුණ 

දුේ සිසුේ ්වැඩි ප්රමාණයක ඉේ විශිෂ්ට 

ශලස සමත්්ව ඇති ්බ්වකි. එශහත් ඇය කී 

එම ‘්වැඩි ප්රමාණය’ හුශදක ආරංචි මාත්රයක 

මිස විධිමත් ශලස �ණනය ්කරන ලදදකද 

ශනාවිණි.

“හැ්බැයි ඔය කියෙ භද්ර ඝටය නිසා 
ඒ දරුඩ්වෝ විභාග පාස් වුණාද එඩහම 
ෙැත්තම් විභාග ඩහාඳට පාස්වුණු 
දරු්වන්ඩේ ඩග්වල්්වල භද්ර ඝට තිබුණද 
කියෙ එකත් ඩ්වෙම ඩහායා ්බලන්ෙ 
ඩ්වේවා” මම කීශ්වමි.

“ඔව ඉතිං” එයට පිළිතුරු ශලස ඇය 

කීශව එපමණකි.

චින්තාෙනී භද්ර ඝ්ට තිගයන්ගන් 
ඉන්දියාගව. ඒව්ට අග්නෝතතත 
විගල පැන් කලවේ කර්න හින්දා 
ොණ වැඩියි

හින්දි නි�යන් තරේට 
ෙැහැ� හැ� කර්න 

“භද්ර ඝටය ගැෙ අහලා 
තිඩයේවද?”

මශගේ පැරණිතම මිතුශරකු 

්වන ප්රවීණ ශජ්යෝතීර්ශවදී ශේම � අමරසිංහ 

පසුගිය දින්ක දුර්කතනශයේ අමතමිේ 

ඇසීය.

“භද්ර ඝටය කියන්ඩන් හින්දු මහායාෙ 
ආගමික විශ්වාස්වලට අනු්ව හි� 
පැ� සම්පත් ඩදෙ කලයක්ඩන්. ඒත් 
ඒක කල්පිතයක් මිසක් ඇත්ත ඩදයක් 
ඩෙඩ්වයි ඩන්ද? මම හිතන්ඩන් අඩේ 
සංස්කෘතිඩේ එෙ පුන්කලස ඔය භද්ර ඝටඩේ 
සංඩක්තයක්.” මම කීශ්වමි.

“ශේ්කයි ඇත්තම ්කතා්ව! මම පහුගිය 

ද්වස්ක කුරුණෑ�ල මඟුල් ශ�දර්ක 

ශපෝරුශව චාරිත්ර්වලට ගියා. ඒ ්කටයුතු 

ඉ්වර වුණාට පස්ශස් ඒ මං�ල්යයට ආපු 

ශනෝනලා ශදතුේශදශනක මශගේ ෙඟට 

ඇවිත් ‘ඔ්බතුමා භද් ඝටය �ැන දේන්වද?’ 

කියලා ඇහු්වා. ඉතිං මාත් ඒ �ැන ඔය ්වශගේ 

සාමා� ්කරුණු ටි්කක කිව්වා. එතශ්කාට 

තමයි මාත් උපේශත්්කට අහලා නැති ඒ 

අමුතු භද් ඝට ්කතා්ව අහේන ලැබුශේ.” 

ශේම � කීශවය.

ඔහු ඒ සේ්බේ්ධශයේ ්වැඩිදුරටත් 

ශතාරතුරු අනා්වරණය ්කෙ අේදමට 

කුරුණෑ�ල ප්රශදෙශේ න�ර සහ උපන�ර 

ආ�ත්ව ශේ අමුතුම භද් ඝට ශේනියා්ව 

පැතිරශ�ාස් තිශබ. එම ්කාේතා්වේ ප්වසා 

ඇති අේදමට ඔවුේ භද් ඝටය ශලස 

හඳුේ්වේශේ ෙලය ලීටර් ්බා�යක පමණ 

පිරවිය හැකි මතුපිටිේ රිදී පැහැ �ේ්වන 

ලද මැටි ්කලයකි. එශහත් මතුපිට රිදී 

පැහැති ඊයේ ශ්කාෙයකිේ මුද්ා ත්බා ඇත. 

කිසියේ තැන්ක එල්ලීමට හැකි්වන ශස් නූල් 

ශයාදා ඇති එම භද් ඝටය කු�ා ්කාඩ්ශ්බෝඩ් 

ශප්ටටිය්ක තැේපත් ්කර ඇත.

එම භද් ඝටයක නි්වශස් ්කාටත් ශපශනන 

තැන්ක එල්ලා තැබීශමේ ඇස්්වහ ්කට්වහ, 

ග්හ අපල, අනවින, හදි �නියේ, අමනු� 

ශදෝ්ෂ ආදී සියල්ල �රි�ත ්වන ්බ්වට 

විේ්වාසයක පැතිර තිශබ. එශමේම මෑත 

භා�ශේ එම භද් ඝටය එම ප්රශදේවල 

්ව�ාත් ෙනප්රිය වීමට ශේතු්වද එම 

්කාේතා්වේ මශගේ මිතුරා හා කියා ඇත.

“ඩමාකක් හරි විභාගයකට �දාෙම් 
්වෙ දරුඩ්වකුඩේ කාමඩර් හරි, ඒ දරු්වට 
නිතරම ඩේෙ තැෙක ඒ භද්ර ඝටයක් 
එල්ලලා ති�ඩ්බාත් අනි්වාර්යඩයන්ම ඒ 
දරු්වා ඒ විභාඩේ ඉහළින්ම සමත් ඩ්වේවලු. 
පහුගිය කාඩල් ඔය භද්ර ඝට හින්දා පඩේ 
ශි�ත්ඩේ, ඕ ඩල්වල්, ඒ ඩල්වල් විභාග 
ඉහළින්ම පාස්වුණු දරුඩ්වෝ ්බර ගාණක් 
ඒ පැති්වල ඉන්ේවා කියලත් ඒ ඩෙෝෙලා 
කිේ්වඩන්.” ශේම � කීය.

“එතශ්කාට මට ්බැරිශ්වයිද දේනෑ ඔය 

අරුම පුදුම භද් ඝශ්ට �ැන ශමා්කක හරි 

සුලමුලක පාද�ේන?” ඔහුශගේ ්කතාශ්වේ 

මහත් උදදාමයට පත් මම ඇසීමි.

“ඒකම තමයි මම ඩම් කතා කඩ�.” 
එශ්කශනහිම ශේම � කීය. “ඒ ශ්වලාශව ඒ 

ශනෝනලත් එක්ක ්වැඩිපුර ්කතා ්කරන එශක 

ශත්රුමක නැති හිේදා මම කිව්වා ඔය භද් 

ඝටය �ැන හුඟක දුරට ශතාරතුරු ශහායපු 

ශ්කශනක ඉේන්වා. ශටලිශ�ෝේ එශ්කේ 

ඔය �ැන ශතාරතුරු දැන�ේන ්කැමති 

ශ්කශනක ඉේන්වානේ මට ශ�ෝේ ්කරේන. 

එතශ්කාට මං එශහම ්කැමති ශ්කශනකුට 

එයාශ�නුත් අහලා ශ�ෝේ නේ්බර් එ්ක 

ශදේනේ කිව්වා. ඔේන ශේ දැේ මට ඒ 

එ්ක ශනෝනා ශ්කශනක ්කතා ්කො. ශමා්කද 

කියේශේ ශදේනද ඔයාශගේ ශ�ෝේ නේ්බර් 

එ්ක?” ශේම � සිනාශසමිේ ඇසීය.

“ඒ්ක හරියට සුවිේ එ්කක ඇදුන 

ශ්කශනකශ�ේ දිනුේ සල්ලි �ේන්වද 

අහන්වා ්වශගේ ්කතා්වකශේ. එශහම භද් 

ඝට �ැන දේන ශ්කශනකශ�ේ ශතාරතුරක 

දැන�ත්ශතාත් අඩුම �ාශේ මටත් 

එ්කක ශ�ේන �ේන හරි ්බැරියෑ” මමද 

සිනාශසමිේ කීශ්වමි.

භද් ඝටය සේ්බේ්ධශයේ මශගේ මිතුරාට 

ශතාරතුරු ල්බාදුේ ්කාේතා්වේ අතරිේ එක 

්කාේතා්ව්ක මා හට දුර්කතන ඇමතුමක 

දුේශේ ඉේ විනාඩි කිහිපයක ඉකම යාමටත් 

්කලිනි. නමුදු ශේම � මා පිළි්බඳ්ව කියා 

ඇත්ශත් මා භද් ඝට සේ්බේ්ධ ශතාරතුරු 

හැදෑරූ ශ්කශනකු ්වෙශයේ පමණි. 

“ඔය අර භද්ර ඝට සම්්බන්්ධ 
මහත්තයද?” මා ශ්වත ඇමතුම දුේ එම 

්කාේතා්ව මා ශ්වතිේ පෙමු්ව ශතාරතුරු 

විමසා සිටිශේ එශලසිනි.

“ඔේ! ඔේ! මිස්ට භද්ර ඝට තමයි ඩම් කතා 
කරන්ඩන්.” මමද එසැණිේ කීශ්වමි.

ඉේපසු එම ්කාේතා්ව ශහළි්කෙ 

ශතාරතුරු්වලට අනු්ව දරු්වේ විභා�්වලිේ 

සමත් ්කර්වන එම භද් ඝටයක නි්වසටම 

ශ�නැවිත් දීම සඳහා අය්කරන �ාස්තු්ව 

රුපියල් හත්දහස් න්වසියයකි. එශහත් එය 

හුශදක භද් ඝටයක මිස හඳුේ්වනු ල්බේශේ 

විනා ඊයේ ශ්කාෙයකිේ මුද්ා ත්බනලද ඒ 

මු්ටටිය තුෙ ඇත්ශත් ශ�ාම ශහෝ අලුද යේන 

විමසීමට්වත් ඔවුේ කිසිශ්වක උනේදු වී 

නැත. එශහත් ඒ ්කාේතා්ව පුන පුනාම මා 

හා කීශේ එම භද් ඝටය නි්වශස් ත්බාශ�න 

සිටි පස්්වන ශ�ණිශේ ශි�ත්්ව විභා�යට 

“ඔය කියන භද් ඝටයක රුපියල් 

හත්දහස් පේසීයක වුණාට චිේතාමනී භද් 

ඝටයක නේ ඔය �ාණට �ේන ්බෑ. අඩු 

තරමිේ රුපියල් විසිදාහක්වත් ශවවි” මම 

කීශ්වමි.

නමුදු චිේතාමනී භද් ඝට යනුද හුශදක 

මනඃ්කල්පිතයක පමණි. 

“එතඩකාට ඩමාකක්ද ඔය ඩදඩක් 
ඩ්වෙස?” එශ්කශනහිම එම ්කාේතා්ව 

ඇසු්වාය.

“චින්තාමනී භද්ර ඝට කියන්ඩන් 
ඉන්දියාඩේ ඒ්වඩන්. ඒ්වට අඩෙෝතත්ත විඩල් 
පැන් එඩහම කල්වම් කරෙ හින්දයි ගාණ 
්වැඩි. ඒත් ඉතින් හැමදාම පාන්දර ෙැගිටලා 
මුහුණකට ඩහෝදඩගෙ පිරිසුදු ඩ්වලා හිත 
එකඟ කරඩගෙ ඔය චින්තාමනී භද්ර ඝටය 
දිහා එක එල්ඩල් ්බලාඩගෙ හිටියම සති 
ඩදක තුෙක් තුළ ගෑනු අය හුඟක් ලස්සෙ 
ඩ්වේවලුඩන්. ඔය හින්දි චිත්රපට්වල ඉන්ෙ 
නිළියන්ඩගන් ්වැඩි ඩදඩෙක් ලස්සෙ ඩ්වලා 
තිඩයන්ඩෙ ඒ විදියට කියේවා ඩන්ද?” මම 

ඒ භද් ඝට මුලාශව ත්වත් ඉදිරි පිය්වරක 

ත්බමිේ ප්ටටපල් ශ්ක්බරයක ඇද ්බෑශ්වමි.

“අඩන් මට එඩහම ඒ්වා තිඩයෙ තැෙක 
ඩෆෝන් ෙම්්බර් එකක් ඩදන්ෙ ්බැරිද?” 
එම ්කාේතා්ව අසන ලදශද ඉමහත් 

ශනාඉ්වසිල්ශලනි. ඒ අනු්ව මට එමගිේ 

ත්වදුරටත් ්වැටහී ගිශේ අප සමාෙශේ 

ප්වතින ශම්වේ අවිචාරමත් සිතිවිලි ඔස්ශස් 

මි�ා ෝවාරේ්කරු්වේට ත්වත් ශ්කාපමණ 

දුරක ඉදිරියට යා හැකිද යේන පමණි.

චින්තාෙනී 
භද්ර ඝගට



7 2023 ෙන්වාරි°04 ්වන ්බදාදා

පෙණ ග්නාදැ්න අේන වැ� කරපු
අලිගයකු්ට අලි කරදරයක්

 w,s l;d w,s

‘අලියා ශනායන ම� - ඉනිම�’ යැයි ්කතා්වට 

කී්වාට ශ්වලා්ව්කට ඔවුේද ශනායන තැනක නැත. 

විශේ්ෂශයේ කුසගිේන, පිපාසය දැනුණුවිට යා යුතු 

ශනායා යුතු තැේ ශතෝරා ශබරා�ැනීමට අලිේට අමත්ක 

ශ්වයි. 

එක අලුත් අවුරුදු සමය්ක ්කඳු්කරයට ෙල හිඟයක 

ආශවය. එ්වැනි ්කාලය්ක පිපාසා්වට දිය ශසායමිේ ගිය 

සදදේතශයකු �ැනයි ශේ ්කතා්ව. 

විකශටෝරියා, රේශදණි�ල, රේටැශ� ශමරට විොලතම 

අභය�මිශේ සැරිසරන ඔහුට පිපාසය ඉ්වසා�ත ශනාහැකි 

විය. තැනිතලා්ව්ක ශමේ ශනා්ව, ්කඳු අතර එශහ ශමශහ යාම 

අලිශයකුට පහසු නැත. එශහත් ඒ අපහසුතා්වට ්ව�ා ්වතුර 

ශසවීශේ ශමශහයුම ්වැද�ත්ය. එ්බැවිේ ශ්වශහස ශනා්බලා 

සදදේතයා දි�ටම �මේ �ත්ශත්ය. දැ්වැේත සිරුර 

ඔස්වාශ�න ්කඳු ශහල් අතරිේ �මන ශ්වනම අ�ශයෝ�යකි. 

ඒ සියල්ල දරාශ�න රෑ ශ්බෝ ්වනශතක �මේ ්කෙද ්වතුර 

ශපාදක ශේන ශතක මානය්ක නැත. එශහත් සදදේතයා 

පරාෙය ්බාර �ැනීමට සූදානේ නැත. ක්රමශයේ රා� අඳුර 

්වැශටේනට විය. අලියා පල්ලේ ්බැසීමට තීරණය ්කශේය. 

ඒ ශවෙරු්ව �ේමානය ශදසටයි. බීමට ්වශගේම සිරුර 

මදක ශතමා�ැනීමට ්වතුර ලැශ්බන ්බ්වට ඉ�යක ශපශේ. 

සදදේතයාට ශ්බාශහෝ සතුටක දැශනේනට ඇත. �තවූශේ 

නිශේ්ෂයකි. පය පැටලී අලියා කු�ා ලිඳට ඇද ්වැටුශේය. 

අලියාශගේ ඇශ� ්වට ප්රමාණය සහ ලිශ� ප්රමාණය එ්ක 

හා සමානය. ශ�ා� ඒමට උත්සාහ දරදදී ත්ව ත්ව එහිම 

හිරශ්වන්වා මිස සදදේතයාට ශ�ා� ඒශේ ම�ක නැත. 

එනිසා රැය එළි ්වනතුරුම ඔහු එහිම සිර්ව සිටිශේය. 

එළිය ්වැශටදදී ලිශ� සිර්ව සිටින දැ්වැේතයා 

�ේ්වාසීේශගේ ශදශනත්්වලට හසුවිය. අශේ අශපායි කියන්වා 

හැර ඔවුේටද ්කෙ හැකි කිසි්වක නැත. ්වනජීවියටද 

පණිවි�ය ගිශේය. අලුත් අවුරුදු සමය නිසා ්වනජීවිශේ 

රාේකාරි්වල නියුතු ්කාර්ය මේ�ලයද අ්වමය. ත්වත් පිරිසක 

නි්වාඩු අනුමත ්කර්වාශ�න �මරට යෑශේ අශේක්ෂාශ්වනි. 

ශේ අලි අනතුර �ැන පණිවි�ය ආශව එවිටය. අවුරුදු 

්කෑමට ්ව�ා රාේකාරිය උතුේය. 

අනිල් විතානශගේ ප්රමුඛ න�යට වීරසිංහ, අතුල 

යාපාරත්න, විශ�තුං� සහ රියැදුරු ශසශනවි ්කඩිමුඩිශේ 

එකවූහ. අලියා ශේ ලිඳට ආශව ශ්කාශහාමදැයි සිතා 

�ැනීමට්වත් ශනාහැකි තරමට �මන දුෂ්්කරය. එතැනට 

විල්්බැශරෝ්වක ශහෝ රැශ�න යාමට ශනාහැකිය. උදව්වට 

ඇත්ශත් අලි ්කඹයක පමණි. ශ්බාශහෝශදනා සිතුශව අලියාශගේ 

අස්� බි� ඇති ්බ්වයි. ලිඳ්ක සිරවී සිටින අලිශයක නිල්ධාරීේ 

හතරශදශනකු ශ්කශස්නේ ශ�ා�ට අදිේනද? ශේ ශ්වලාශව 

හැමශදනාටම පිහිටක වූශේ න�ශේ රියැදුරු ශසශනවි 

අයියායි. ශහශතම එම �ශේ පදිංචි්කරුශ්වකි. ඔහු �ශේ 

පේසශල් හාමුදුරු්වේටද සිදධිය දැනුේ දී තරුණයිේශගේද 

සහාය �ත්ශත්ය. මිනිස් ශ්මය පමණක ශනා්ව ්කැවිලි ශපවිලි 

සහ ශත් පැේ ආදියද අලි අ්කරතැබ්බය සිදුවූ ස්්ානයටම 

ලැබිණ. එශස් ශනාවූශේ නේ අනතුරට පත්වූ අලියා මදි්වාට 

්වනජීවී නිල්ධාරීේද හාමශත් ශහේ්බත් වීමට ඉ� තිබිණ. 

එශහත් �ේමුේශගේ සහාය ශේතුශ්වේ සියල්ල ශහාඳ අතට 

හැශරමිේ තිබිණි. උශද පාේදර ඇරඹූ ශමශහයුම ස්වස 

තුන හතර ශ්වනතුරු පැ්වතිශේය. අලියාශගේ සිරුරට දැමූ 

්කඹය ඇදීමට �ේ්වාසීේශගේ සහාය ශනාඅඩු්ව හිමිවිය. 

පශරස්සමට ඒ ්කටයුත්ත ශ්කශරදදී අලියාද ශහමිහිට ලිං 

උගුශලේ �ැලශ්වන ලකුණු දකනට ලැබිණ. පැය �ණනා්ව්ක 

ශ්වශහශස් ප්රතිඵලයක ශලස අලියා ශ�ා�ට ආශව සිය 

නි්වාඩු්ව ්කැප ්කෙ නිල්ධාරීේශගේ ශමේම ඔවුේට ෙකතියක වූ 

ශවෙරු්ව �ේ්වාසීේටද මහා සතුටක ශ�න ශදමිනි. 

ශතාරතුරු

ව්නජී� ආරක්ෂෙක අනිල විතා්නගේ
රෂ්නිකා ලිය්නගේ
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ලයිලා ශරාආවුස්ශගේ ්වයස අවුරුදු 

18යි. ලයිලශගේ ශ්කාේශඩ් එයාශගේ 

යාළු්වේශ� ශ්කාේ�්වලට ්ව�ා 

ඝන්කමිේ අඩුයි. ඉතිේ යාළු්වේශ� ්වශගේ 

ඝන්කේ ශ්කාේ�යක ලයිලටත් ඕන වුණා.

‘ශ්කාේශඩ් ඝන්කේ ්කර�ේශේ 

ශ්කාශහාමද?’

ලයිලා � ටියුබ එ්කට ගිහිල්ලා ඔශහාම 

ටයිේ ්කරලා සර්ච ්කො. ඉස්සර ්වශගේ ශනශේ 

දැේ හිතට එන ඕනම ප්රේශන්කට උත්තර 

ශහායේන ්කරේන තිශයේශේ ශ�ෝේ එ්ක ටච 

්කරන එ්ක විතරයි.

ඉතිේ � ටියුබ එශක එ්ක එ්ක ොතිශේ 

සත්්කාර, ශහෝේශේඩ් එව්වා, DIY එව්වා, 

“මම ලස්සන වුශේ ශේ්වා �ාලා” කියන 

නිළියේශගේ එව්වා. ඊටපස්ශස් ඔය කියන 

විදිශේ එ්කක හදාශ�න ලයිලා සති �ාණක 

එ්කදි�ටම �ෑ්වා. දේන්වද අේතිමට වුණ 

ශද? ලයිලශගේ හිස්්ක්බශල් කුෂ්ඨ ශරෝ�යක 

ඇතිවුණා.

එතශ්කාට ටිලී වි්ටශ�ල්ඩ් ඔස්ශ�ලියාශව 

රියැලිටි තරු්වක. ඇය ලස්සන ශ්වේන 

හිතාශ�න ටිකශටාක වීඩිශයෝ එ්කක 

අනු�මනය ්කරලා ශ�දරදිම ්කටු 

චිකිත්සා්ව ්කො. ඒශ්කේ ඇශගේ 

මුහුණ දරුණු්වට තු්වාල වුණා 

විතරක ශනශමයි තා්ව්කාලි්ක්ව 

ඇශගේ ශපනීමත් අහිමිශ්වලා 

තිබුණා. ත්ව එතශ්කාට 

ශ්කාරියාශව � ශහෝට 21යි. එයා 

ශතාල් ශලාකු ්කර�ේන ආශල්ප 

්කරපු � ටියුබ DIY සත්්කාරයක 

නිසා අකමාශව �ැටලු්වක ඇතිශ්වලා මාස 

�ාණක ශරෝහල්�ත ශ්වේන වුණා.

සමාෙ මාධ්ය කියේශේ ඕනම ශදයක 

ඉශ�න�ේන ශහාඳ ශවදි්කා්වක තමයි. 

හැ්බැයි � ටියුබ, ශේස්බුක, ටිකශටාක 

්වශගේ ඕනම එ්කක ඕන ශ්කශනකට ශලාකු 

අමාරු්වක නැති්ව හදා�ේන පුළු්වේ. ඇත්ත 

වුණත් ශ්බාරු වුණත් තමේශගේ හිතලු ඇත්ත 

්වශගේ කියේනත් ්කාශ�ේ්වත් තහනමක 

නැහැ. ඉතිේ ශමව්වශගේ තිශයන හැම එ්කම 

ඇත්ත ශනශමයි. හැ්බැයි සමාෙ මාධ්ය්වල 

තිශයන හැමශදම ඇත්ත කියලා හිතන අයත් 

ඉේන්වා.

අශනක්වා පැත්ත්කට දාමුශ්කෝ. ශ�ා�ක 

අය දුරදි� ශනා්බලා ශමව්වශගේ තිශයන 

හැම එ්කම මූශේ, අශත් පශේ උලේන යන 

එ්කයි ශලාකුම ප්රේශේ. සමාෙ මාධ්ය්වල 

තිශයන ශනාදේනා ශද්වල් ්කරේන ගිහිේ 

ප්රති්කාර්වලට එන පිරිස එේන එේන 

්වැඩිශ්වන්වා කියලයි ව්වද්්වරු ප්වා 

කියේශේ.

වි්ෂය �ැන ප්රවීණයේ, චර්ම ව්වද්්වරු 

්කරන වීඩිශයෝ එශහමත් සමාෙ මාධ්ය්වල 

තිශයන්වා. ්කැමති ශ්කශනකට ඒ ශද්වල් 

අනු�මනය ්කරේන පුළු්වේ. හැ්බැයි අහසිේ 

පාත්වුණු අයයි, රඟපාන උදවියයි ෙරීශරට 

්කරේන කියන එව්වා ඒ පමා්වට ්කරන එ්ක 

නේ නි්කේ දැන දැනම ශහාර ශ්වදදුේශ�ේ 

ශල�්කට ශ්බශහත් �ේන්වා ්වශගේ ්වැ�ක. 

ශේ ශ�ා�ක අය මමත් ශමව්වා �ෑ්වා කියලා 

්කැමරා්වට කිව්වට ්කැමරා පිටිපස්ශස් 

ශමාන්වා ශ්වන්වද කියල ්කවුද දේශේ?

ඉතිේ සමාෙ මාධ්ය්වල ්වැඩිපුරම තිශයන 

එශහම ්වැරදි රූපලා්ව� උපශදස් ටි්කක 

�ැන අද ්බලමු.

එශහම එ්කක තමයි �ර්මාේලෑනිේගේ. 

ශේ රූපලා්ව� සත්්කාරය �ැන මීට ්කලිේ 

අපි ‘්ධරණී’ හරහා ්කතා ්කරලා තිශයන්වා. 

�ර්මාේලෑනිේගේ එ්ක්කදි ්කරේශේ  

ස්්කල්ශපල් (Scalpel) ්වර්�ශේ සර්ජි්කල් 

බශල්ඩ් තලයකිේ මුහුශේ අන්වශ්ය ශරෝම 

සහ මැරුණු සම ඉ්වත් ්කරන එ්ක. ශේ්ක 

්වෘත්තීයශවදීේ ්කෙ යුතු ශ්බාශහාම සියුේ 

්වැ�ක. හැ්බැයි දැේ ශ�ා�ක උදවිය 

� ටියුබ ්බලාශ�න ශේ ්වැශඩ් ශ�දරදිම 

්කරන්වා. එව්වට හරියන්වා කියන බශල්ඩ්තල 

ප්වා සමාෙ මාධ්ය්වල �ෙරාශමට අශලවි 

ශ්වන්වා. ශේ ශර්සර්්වලිේ අන්වශ්ය ශරෝම 

ඉ්වත් ්කෙ පලියට ඒ්ක �ර්මාේලෑනිේගේ 

එ්කක ශ්වේශේ නැහැ. අනි්ක ශේ තල නිසා 

සම තු්වාලශ්වලා ්බැකටීරියා ආසාදන 

ඇතිශ්වේන පුළු්වේ. ඒ ්වශගේම සම 

වියැශලේන, රළු ශ්වේන තිශයන ඉ�ත් 

්වැඩියි.

ඊෙඟ ශද ්වැකස්. ශහෝේශේඩ් ්වැකස් 

සිරේ හදාශ�න ශ�දරදිම අන්වශ්ය ශරෝම 

්වැකස් ්කරන හැටි කියලා ශදන වීඩිශයෝස් 

අනේතයි. ශේ ශද්වල් නරඹලා ශ�දර ්වැකස් 

්කරේන යන එ්ක නේ ශ්බාශහාම භයාන්කයි. 

ඒ්ක සම පිචශචේන, තු්වාල ශ්වේන පුළු්වේ 

අ්වදානේ ්වැ�ක කියලයි ව්වද්්වරු 

කියේශේ.

මුහුණට ශදහි, ශලමේ �ාේන කියලා 

ශ�ා�ක සමාෙ මාධ්ය එකස්පර්්ටලා උපශදස් 

ශදන්වා. ශදහි, ශලමේ ඇතුළු පැ�රි 

්වර්�ශේ හැම පලතුරකම ආේලි්ක �තිශයේ 

්වැඩියි. ඒ නිසා ශේ ්වර්� ඍජු්වම ආශල්ප 

්කශොත් සම පිළිස්ශසේන, රතුශ්වේන 

පුළු්වේ. ඒ නිසා ශ්වනත් අමුද්ව්ය එක්ක 

තනු්ක ශනා්කර පැ�රි ්වර්� සශේ �ාේන 

එපා කියලයි චර්ම විශේ්ෂඥයිේ කියේශේ.

රහස් ප්රශදේවලට ්කරන සත්්කාර �ැනත් 

සමාෙ මාධ්ය්වල තිශයන්වා. ශදහි, ශයෝ�්ට, 

්කහ ්වශගේ ශනාශයකුත් ශද රහස් ප්රශදෙයට 

�ෑ්වහම ඒ පැති සුදු ශ්වන්වයි කියලයි ඒ අය • ගසවවන්දි ගහටටිආරච්චි

beauty

එපා. ඒශ්කේ සම වියැශලේන ්වශගේම සශේ 

ආසාදන ඇතිශ්වේනත් පුළු්වේ.

ශචාකල්ට, අයිස්ක්රීේ, මශයෝනයිස් ්වශගේ 

ශද ශේ්ෂල් සත්්කාරයක විදියට ආශල්ප 

්කරේන කියන වීඩිශයෝ අපි දකින්වා. ශේ 

්වශගේ ශද ්වලිේ අශේ සමට කිසිම යහපතක 

ශ්වේශේ නැතිලු. හැ්බැයි ශේ්වශගේ තියන 

ශේද ශ්කාටස් තැේපත් ශ්වලා සශේ සිදුරු 

අ්වහිර ශ්වලා කුරුෙෑ ්වශගේම ශ්වනත් 

ආසාදන ප්වා ඇතිශ්වේන පුළු්වේ කියලයි 

ඇමරි්කාශව ශලාශයෝලා විේ්වවිද්ාලශේ 

චර්ම ශරෝ� විශේ්ෂඥ ශරශබ්කා ටුේගේ 

කියේශේ.

ශේ්වා විතරක ශනශමයි ්වැලි ්ක�දාසි, 

්වයර්වූල් පාවිචචි ්කරලා සම මදිේන කියන 

ශ්බාශහාම භයාන්ක උපශදස්  ප්වා සමාෙ 

මාධ්ය්වල තිශයන්වා. ඉතිේ ඒ ශද්වල් ශහාඳඳ 

නර්කද කියලා ශත්රුේ�ේන අපිත් ටි්කක 

සබුදධි්ක ශ්වේන ඕශේ.

්කශනේ ඇහු්වත්, ඇශහේ දැක්කත් 

අපි අහන දකින හැමශදම ඇත්ත ශනශමයි 

කියලා බුදු ්බශණත් ශදෙනා ්කරලා 

තිශයන්වශේ. ඉතිේ ඇශහේ දැක්ක පලියට 

්කශනේ ඇහු්ව පලියට සමාෙ මාධ්ය්වල 

තිශයන හැම එ්කම ඇශ� උලේන යේන 

එපා.

ටි� විටගෆලේ ඔස්ග�ලියාගව 
රියැලිටි ත�වක්. ඇය ලස්ස්න 
ගවන්්න හිතාගේන ටික්ග්ටාක් 
�ඩිගයෝ එකක් අ�ෙේනය 

කරලා ගෙදරදිෙ කටු චිකිතසාව 
කළා. ඒගකන් ඇගේ මු�ණ 

ද�ණුව්ට තුවාල වුණා විතරක් 
ග්නගෙයි තාවකාලිකව ඇගේ 
ගපනීෙත අහිමිගවලා තිබුණා

��� කච� ෙව�

කියේශේ. ඔය තැේ්වලට ශනාදේන ශද්වල් 

උලේන ගිශයාත් pH අ�ය අසමතුලිත ශ්වලා 

්බැකටීරියල් ්වැජිශනෝසිස්, ්කැේඩි�ා, මුත්රා 

ආසාදන ්වශගේ තත්ත්්වයේ ඇතිශ්වේන 

පුළු්වේ කියන එ්කයි ව්වද් මතය.

‘කුරුලෑ්වලට දත් ශ්බශහත් �ාේන’ 

සමාෙ මාධ්ය්වල සමහරු ඔශහාමත් කියන්වා. 

දත් ශ්බශහත්්වල ශමේශතෝල්, හයිඩ්රෙේ 

ශපශරාකසයි ්වශගේ සංඝට්ක අ�ංගුයි. ඉතිේ 

දිගිේ දි�ටම සශේ එ්කම තැන්කට දත් 

ශ්බශහත් �ෑශ්වාත් එතැන සම වියැශලේන 

්වශගේම පිළිස්ශසේනත් ඉ� තිශයන්වා.

ශබකිේ ශසෝ�ා්වලිේ ්කරන සත්්කාරත් � 

ටියුබ එශක ඕශසට. කිසිම ශ්වලා්ව්ක ශබකිේ 

ශසෝ�ා ඍජු්වම සමට ආශල්ප ්කරේන යේන 

සොජ ො� 
හරහා විකුණ්න 
�ගලේතලවලින් 
�ර්ො�ලෑනින්ේ 

කරන්ගන් 
බලාගේන � ටි�� 

ග්නෝ්නලා කිය්න 

හැෙ එකෙ 

උලන්්න ගිගයාත
්නේ
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• හෂිණි ේනගේන්ද්ර

සතුටිේ තිබශබ කියලා දරු්වේට දැශනේන 

ශදන එ්ක ශනශ්වයි ්කරේන ඕශේ. අපි 

සතුටු වුශේ ඔයාලා්ව සතුටු ්කරලා කියලයි 

දැශනේන ශදේන ඕශේ.

ඒ නිසා ද්වස්ක දරුශ්වෝ එක්ක 

හ්වස්්වරුශව නිදහශස් ටි්කක පයිේ ඇවිදලා 

එේන, ඔයාලාට පුළු්වේ එ්ක ්කෑම ොතියක 

හදාශ�න ෙඟපාත තියන ඇලක ශදාලක 

ෙඟට හරි ගිහිේ එතැේ ඉඳේ ඒ ශමාශහාශත් 

සතුට දරුශ්වෝ එක්ක විඳිේන. ජීවිශත් ප්රේන 

විසශඳන්කල් අපිට ්බලේ ඉේන ්බෑ. එශහම 

හිටිශයාත් සතුට ශේන ශතක මාශන්කට්වත් 

එේශේ නෑ. ඒ නිසා ්කාට්වත් ශනා්කර ඒ ඒ 

අ්වස්්ා්ව අනු්ව පුළු්වේ ශහාඳම ශද ්කරලා 

දරුශ්වෝ සතුටු ්කරේන. ද්වස්ක අමාරු්කේ 

මැදශදත් මශගේ අේමා තාත්තා මා්ව සතුශටේ 

තිබශබ එශහමයි කියලා එයාලට මතක ශ්වයි. 

ඒ ශද්වල් පසුතැවීම්කට ්ව�ා ඔයාශගේ හිතට 

ශලාකු සැනසීමක ශ�නත් ශදයි.

ඔයාශගේ සීමා්ව ඇතුශේ ඔයාට පුළු්වේ 

ශද ්කරේන. එශහම හැ��ැහුණාම ශමාන 

ප්රේන තිබ්බත් ඒ ප්රේන්වලට ෙකතිමත්්ව 

මූණශදේන හිශත් සතුට ඔයා �ා්ව තිශයන්වා. 

අද මට කුකුල්මස් එක්ක ්බත් ්කේන තිබ්බට 

ශහට මට පරිේපුයි ්බතුයි ්කේන වුශණාත් 

ජපාග්න කළා්ට 

ගදමවපිශයා දරුශ්වෝ �ැන ශ්කාචචර 

හිතන්වාද, ශ්කාචචර ්කැපකිරීේ 

්කරන්වද කියලා හරියටම 

ශත්රුේයේශන අපිත් අේමලා තාත්තලා වුණු 

ද්වසට කියලයි මට හිශතේශේ. ශ�ා�ක 

ශදමවපිශයෝ තමේශගේ සතුටට ්කලිේ ඉස්සර 

්කර�ේශේ දරු්වේශගේ සතුට. ඒ්ක හරි 

ආදරණීය හැ�මක. 

2021 අවුරුදශද අේතිම ්වශගේ ශ්වදදි 

දහේ මට කිව්වා “ශරෝසි අපි ඊෙඟ අවුරුදශද 

ඉඳේ හැම මාශසම ශපාඩි අය ශ්වනුශ්වේ 

ශමා්කක හරි ඉශ්වේ්ට එ්කක ්කරමු, එයාලත් 

ආසශ්වයි. එතශ්කාට හැම මාශසම එයාලට 

්වශගේම අපිටත් අලුත් ටාර්�්ට එ්කක 

තිශයන්වාශන” කියලා. 2022දී අශේ ජීවිත 

පටේ�ත්ශත් එශහම සුේදර ශේතු එක්ක. 

දහේ මුලිේම ්කරේශේ අශේ උපේදින සහ 

අනිත් විශේ්ෂ ද්වස්්වලට ශ්වනදා ්වශගේම 

්කලිේ නි්වාඩු දාන එ්ක. ඒ්ක සතිඅේතශේ 

ද්වසක වුශණාත් ඊට ්කලිේ ද්වශස හරි 

සතිඅේතයට පස්ශස් ද්වශස් හරි එයා 

නි්වාඩු්ව දාන්වා.

අපි දරු්වේශගේ උපේදින්වලට එයාලා 

ආස තැේ ්කලිේම අහලා ේලෑේ ්කරලා 

ඒ තැේ්වලට එක්ක ගියා. ඉතිරි මාස්වලත් 

�ල්ේ එ්කක ්බලේන, ශ්බෝලිේ්වලට, ශ්වෝටර් 

පාර්ක එ්කට, සත්තු්වත්තට, ශපාඩි ඩ්රයිව 

එ්ක්කට, මල් ්බලේන, සරත් සමශේ ශ්කාෙ 

හැශලන්වා ්බලේන එශහම එක්කරශ�න 

ගියා. වියදේ සැරවුණ මාස්වලදිත් අපි 

දරුශ්වෝ ශ්වනුශ්වේ ්කරන්වා කියලා හිතපු 

ශද්වල් ශනා්කර හිටිශේ නෑ. ඒ නිසා ශලාකු 

�මේ බිමේ යන්වා ශ්වනු්වට අපි ්කශේ 

ද්වල්ට ්කන ්කෑමත් හදාශ�න ශ�්වල් ෙඟ 

පාර්ක එ්ක්කට ශපාඩි පිකනික එ්කක ගියපු 

එ්ක. ශේ අවුරුදශද අේතිම මාශස ශ්වදදි ඒ 

හැමශදයක �ැනම පුදුම සතුටක දැනුණා. 

දරු්වේ්ව සතුටු ්කො විතරක ශනශ්වයි, අපිත් 

ශ�ා�ක සතුටු වුණා. 

හැමශදම ්කල් තියාම ේලෑේ ්කො. හිතු්ව 

�මේ යේන පුළු්වේ හැකියා්වක අපිට 

නැති නිසා යන වියදේ �ැනත් හිතු්වා. දහේ 

හැමශ්වශල්ම කියන්වා ත්ව ටි්කක ශලාකු 

වුණාම දරුශ්වා, යාළුශ්වෝ එක්ක එළියට 

යේනයි ආසා. ඒ ශද්වල් ඒ ්කාශලදි දරු්වේට 

විඳිේන ශදේන ඕන, ඒ හිේදා අපි එක්ක, 

එක්ක යේන පුළු්වේ ්කාශල් පුළු්වේ විදියට 

එයාලා ආස තැේ්වලට එක්ක යමු කියලා. 

ශමාන ශද සැලසුේ ්කරදදිත්, දරු්වේශගේ 

සතුට ඉස්සර ශ්වන්වා කියලා මං කිවශව 

ඒ්කයි. එශහම දැශනන හැ�මත් හරිම 

සැනසීමක.

දැේ ඔයාලා හිතයි ඔයා ඉේශේ පිටරට, 

ලං්කාශව ශනශ්වයි, ශමශේ තත්ත්ශව 

ශ්කාචචර අමාරුද කියලා දේශේ අපි, ඕ්වා 

්කරේන පුළු්වේ ්වැ�ද කියලා. මං ඔයාලාට 

ත්ව ශදයක කියේනේශ්කෝ. ද්වසක දහේ 

මට හරි ලස්සන ්වචන ටි්කක කිව්වා. “අපිට 

ශද්වල් ්කරේන පුළු්වේ සීමා්ව ඇතුශේ අපි 

සතුටිේ නේ ජීවිශත් හරි පහසුයි ශරෝසි” 

කියලා. අපි ්කරේන ඕශේ අපිට පුළු්වේ ශද. 

ඉස්සර ශමශහම හිටිශේ දැේ එශහම ්බෑ 

කියලා මනසිේ ්වැශටේ නැතු්ව ‘ශමශහම 

ඉේශනත් මශගේ හිත ෙකතිමත් නිසා’ කියලා 

හිතේන. එතශ්කාට අශේ දරුශ්වාත් ඒ්වාට 

හුරුශ්වන්වා. අපි ශනා්කා ශනාබී උඹලා්ව 

මං සතුටුශ්වේශේ මං ඉේශේ ්බ�ගිේශේ 

ශනශ්වයි මට ්කේන ශමානාම හරි තිශයන්වා 

කියලා හිතලා. 

ඉතිේ පුළු්වේ නේ ශේ 2023 අවුරුදද 

පටේ �නිදදී ශලාකු ශද්වල් නැතු්ව, ඔයාශගේ 

දරුශ්වෝ සතුටු ්කරේන පුළු්වේ පුංචිම 

ශද්වල් ශදාෙහක ශහායා�ේන. එයාලට 

ශනාකියා ඔයාලා සැලසුේ ්කරේන. ඔයාලා 

දේන්වාද එශහම සැලසුේ ්කරන එ්ක ප්වා 

විශනෝදයි, සතුටුයි. මං ඒ හැ�ම ශහාඳටම 

දේන්වා. නි්වාඩු �ේන අපහසුමනේ 

්කැලේ�ශර් නි්වාඩු දිනයේ ්බලලා ඒ ශද්වල් 

සැලසුේ ්කරේන. දරු්වා ඉපදුණ ද්වස 

විශේ්ෂ ්කරේන. පුළු්වේ නේ ශ�දර උයන 

එ්ක ොතියේ එක්ක හරි ්බත් පාර්සලයක 

හදලා දරු්වා ලව්වා පාශර් ඉේන නැති්බැරි 

ශ්කශනකුට ශදේන. ඒ්වත් හිත සතුටු ්කරන 

ශද්වල්.

අශේ දරු්වේශගේ සතුටයි අශේ සතුට 

්වැඩි ්කරේශේ. ඒ මූණු්වල හිනා්වයි අශේ 

මූණු්වල හිනා්වට එළියක ශදේශේ. ඒ නිසා 

අපිට පුළු්වේ පුංචිම විදිය්කට හරි එයාල්ව 

සතුශටේ තියමු. 

ඕවා ලිංකාගව 
කරන්්න පුළුවන් 
වැ�ද?



10 2023 ෙන්වාරි°04 ්වන ්බදාදා

මු�ක්කුගවන් මිගදන්්න 
ෙණිකාවක් වුණු ේට 

අන්තිගේ මු�ක්කුවත 
්නැතිවුණා

ටි� ඩිවයින් ය්න ්නෙ අපි්ට ��� වුවද ඔස්ග�ලියාව්ට ්නේ 
එගහෙ ්නැත. ඒ ඇගේ කතාව එතරේෙ ප්රක්ට නිසාය. ටි�ගේ 
උපන් ර්ට එිංෙලන්තය වුවද ඇය විවාහගයන් ප� ජීවත�ගේ 
ඔස්ග�ලියාගවය. උපන් රගට මු�ක්කු ෙණිකාවක ගලස සය 
දිවිය ඇරඹූ ඇය අවසා්නගේ ්නතර�ගේ ඔස්ග�ලියාගව සේනි 
�වර වි� දාෙරික කාන්තාවක බව්ට පතගවමිනි. ෙණිකා 
නිවාස �ාපාරගයන් ගෙන්ෙ තහ්නේ ෙතද්ර� ගවගළ�ගෙන් 
ධ්නපතිනියක � ඇය සේනි පාතාලගේ රැ�්නක් ගලසද 
දි�කලක්ෙ ්නේ දැ�වාය. ජීවිත කාලය පුරා ගද�ය වතාවක්ට 
වැඩි වාර ෙණ්නක් ගපාලිස් ගපාගත ්නේ ලි� ඇය්ට සය ජීව්න 
චාරිකාව නිෙකරන්්න්ට සදු�ගේ්නේ ඇයවත ග්නාස� අ�රිනි. 
ගේ ටි� ඩිවයින් ්නේ ඒ හිතුවක්කාර ෙැහැනියගේ කතාවයි.

�රුශව ්කෙ ප්ව්කටශදෝ ටිලීට 

ඉපශදේනට සිදු්ව තිබුශේ 

දුේපත්්කශේ පතුශල්ම ගිලී තිබූ 

මුඩුකකු පැල්පත්කය. 1900 සැේතැේ්බර් 

08 ්වැනිදා එං�ලේතශේ දකුණු ලේ�නශේ 

ඉපදී හරිහැටි පාසල් අධ්යාපනයක ශනාලැබූ 

ශේ දුේපත් පුංචි ශ්කල්ල ්වයස අවුරුදු 

12ක ්වනවිට සිය පාසල් �මනට තිත ත්බා 

න�රශේ තිබූ ්කර්මාේතොල්ව්ක ්වැ�ට 

ගියාය. ඒ දුේපත්්කශමේ ්බැට්කමිේ සිටි තම 

පවුල ශ�ා��ැනීශේ අරමුණු ඇතු්වයි. එශස් 

සිටියදී ්කර්මාේතොලාශවදී මුණ�ැහුණු 

අලුත් යාළුශ්වකු ඉකමණිේ මුදල් ඉපැයිය 

හැකි අලුත් රැකියා්වක �ැන ඇයට ඉ�යක 

දුේශේය. 

“ටි�, කරේවා ෙම් ඩහාඳ රස්සා්වක් 
තිඩයේවා. ආඩයත් ඉතින් ඩමතැෙ ්වැඩ 
කරේවා ්වඩේ ඩෙඩ්වයි ඒ රස්සා්ව. පැඩයන් 
ඩලාකු ගාණක් අතට ගන්ෙ පුළු්වන්. ඩලාකු 
අමාරු්වකුත් ෙෑ.”

ඒ එකී රැකියා්ව �ැන ටිලීට ඇසුණු 

රස ්කතා්වය. ඔහු ප්වසා තිබුශේ ශ්වනත් 

රැකියා්වක �ැන ශනා්ව ශලා්ව පැරණිතම 

රැකියා්වක ශලස සැලශ්කන �ණි්කා ්වෘත්තිය 

පිළි්බඳ්වයි. පාසල් �මනටද තිත ත්බා 

පවුලට හයියක වීශේ අරමුණිේ මුඩුකකුශ්වේ 

එළියට ආ ටිලී එතැේ පටේ �ණි්කා්ව්ක 

්බ්වට පත්විය. 

“මට උ්වමො වුඩණ් එකපාර ්වැඩි 
මුදලක් ඩහායන්ෙ. ඩමාකද මුඩුක්කු ජීවිඩත් 
මට තිත්ත ඩ්වලයි තිබුඩණ්. ඒ හින්දයි මං 
එඩහම  රස්සා්වක් කරන්ෙ හිතුඩේ.”

අලුත් රැකියා්ව නිසා ඇය යහමිේ මුදල් 

හේ්බ්කොය. එශලසිේ ්වසර ශද්ක තුනක 

�තශ්වදදී ටිලීට බිගේ ජිේ නේ ඔස්ශ�ලියානු 

ොති්ක තරුණශයකු මුණ�ැසිනි. එවිට 

ටිලීට ්වයස අවුරුදු 16කි. එම තරුණයා 

ඔස්ශ�ලියානු රාෙකීය හමුදා්වට අනුයුකත්ව 

ශස්්වය ්කශේය. ආරක්ෂ්ක රාේකාරි සඳහා 

ඔහු ලේ�නයට එ්වා තිබුශේ එය පෙමු 

ශලෝ්ක යුද්ධය පැ්වති සමය නිසාශ්වනි. 

ඔහුශගේ හමුවීම ටිලී ශරේමය්කට හර්වා �නිදදී 

ශදශදනාශගේ එම ශරේම ්කතා්ව වි්වාහයකිේ 

ශ්කේවර විය. නමුත් ශදශදනාම අධි්ක ශලස 

මතට ශලාල් වී සිටි නිසා ඒ වි්වාහ දිවිය 

සතුටිේ සහජී්වනශයේ ශ�වුණු එ්කක 

ශනාවීය. 

ඔය අතරතුර පෙමු ශලෝ්ක යුද්ධය 

අ්වසේ වූ නිසා බිගේ ජිේට නැ්වත 

ඔස්ශ�ලියා්ව ්බලා යාමට සිදුවිය. ඔහු ටිලී 

සමඟ එරටට යේනට නැව නැගේශගේ 1920 

ෙන්වාරි 13 ්වැනිදාය. ්කැශල් මාරු්කෙද 

ශ්කාටියාශගේ පුල්ලි මාරු ශනා්වේනා ශස් රට 

මාරුවු්වද ටිලීශගේ රැකියාශව නේ ශ්වනසක 

වූශේ නැත. ඇය එරශ්ටදීද දිගිේ දි�ටම 

�ණි්කා ්වෘත්තිශේ ශයදුනාය. පුදුමයට 

්කරුණ නේ ඇශගේ සැමියාද ඊට ශනාමද්ව 

සහායවීමයි.

ටිලීට �ණි්කා ්වෘත්තිශයේ යහමිේ මුදල් 

ලැබුණද ඇය ශනාශ්වයි එයිේ සෑහීම්කට 

පත්වූශේ. ඒ නිසා ඇය ඔස්ශ�ලියානු 

නීතිශේ වූ ්කශපාළු කිහිපයක හඳුනාශ�න 

නීත්යානු�ල අේදමිේ ලිංගි්ක ශස්්වා 

සපයන නි්වාසයක ආරේභ ්කොය. එම 

�ණි්කා නි්වාසය ශ්කාතරේ ෙයට ශ්කරීශ�න 

ගියාද කි්වශහාත් ශ්කටි ්කලකිේ ඉල්ලුමට 

සරිලන සැපයුම ල්බාශදේනට එ්වැනි 

නි්වාස කිහිපයකම තනේනට සිදුවිය. 

ශේ අතර්වාරශේ ඇශගේ සැමියාද අලුත් 

රැකියා්ව්කට අත�ැසීය. ඒ අබිං සහ 

ශ්කාශකේ ්වැනි තහනේ මත්ද්ව්යය විකිණීශේ 

ව්යාපාරය්කටයි.

“මට ඩලාකුම ්බා්ධා්ව වුඩණ් ඩපාලිසිය. 
ඒ අය හැමඩ්වඩල්ම මඩේ ්වැඩ්වලට ඇ�ලි 
ගැහු්වා. ඒක මට ඩලාකු හිසරදයක් ඩ්වලයි 
තිබු ඩණ්.”

ඇයට නිරේතරශයේම ශපාලිස් 

අත්අ�ංගු්වට පත්වීමට සිදුවිය. 1921 - 

1925 අතර ්කාලශේදී ඇය අත්අ�ංගු්වට 

පත්වූ අ්වස්්ා �ණන 79කි. ඒ නිසාම 

ආරක්ෂා්ව ශ්වනුශ්වේ ඇය ආරක්ෂ්කයිේ 

ප්වා ත්බා�ැනීමට ්කටයුතු ්කරන ලදී. 

ඒ ආරක්ෂ්කයිේද අං්ක එශක දරුණු 

අපරා්ධ්කරු්වේ ශහෝ පාතාල සාමාජි්කයේ 

විය.     

ටිලී ්වැඩි ්වෙශයේ 

ජී්වත්වූශේ සිඩිනි නු්වර වූ 

වුලුමුලු නේ ප්රශදෙශේය. 

ඒ ්වනවිටත් ඇය එහි 

නිලශනාලත් නායි්කා්ව්ක 

ශස් ්කටයුතු ්කෙ අතර 

‘වුලුමුලුහි රැජින’ යන 

අේ්වර්් නාමයකද 

ඇයට පට්බැ� තිබුණි. 

ඒ ්බලපුළු්වේ්කාර්කේ 

නිසාම ටිලීට ප්ර්බල සතුරේ 

කීපශදශනකුද නිර්මාණය 

වී තිබිණි. ඒ අතරිේ 

ප්ර්බල වූශේ ශක්ට ශල් ය. ඇයත් �ණි්කා 

්වෘත්තිශයේ සහ නීතිවිශරෝ� මත්පැේ 

අශලවිශයේ ඔස්ශ�ලියාශව මුල් ්බැසශ�න 

සිටි ප්රසිද්ධ ්කාේතා්වකි.

එක රට්ක රේකමට ඉ� ඇත්ශත් එක 

රශෙකට පමණක ්වන නිසා ටිලී සහ ශක්ට 

අතර සීතල යුද්ධයක ඇතිවිය. සෑමවිටම 

ශදශදනාශගේ ්කල්ලි අතර ඇතිවූ ප්ර්බල 

�ැටුේ නිසා කිහිපශදශනකු ජීවිත්වලිේද 

්වේදි ශ�වීය. ශේ �ැටුේ සිඩ්නි 

ශපාලිසියටත් මහත් හිසරදයක වී තිබුණි. 

එනිසාම සිඩ්නි ශපාලිස් ශ්කාමසාරිස්්වරයා 

ශපාලිසියත් හෑල්ලු්වන අේදශේ ශ්වනස් 

තීරණයක �ත්ශත්ය. ඒ ශදශදනා අතර 

�ැටුේ න්වතා දැමුශ්වාත් ඔවුේශගේ තහනේ 

ව්යාපාර සියල්ලකම නිදහශස් ්කරශ�න 

යාමට ශපාලිසිය ඉ�ශදන ්බ්ව දැනුේ 

ශදමිනි. එයිේ ප්රශයෝෙන �ත් ශේ ශදශදනා 

එතැේ පටේ යළිත් �ැටුේ ඇති්කර 

ශනාශ�න සිටීමට තීරණය ්කෙහ. 

“ඩපාලිසිය එඩහම කියේදි අපි 
ඩමාකටද ගැටුම් ඇතිකරගන්ඩන් කියලා 
අපිට හිතුණා. ඩමාකද ඒ ලැබුණු නිදහස 
හැමඩේටම ්වඩා ්වටිේවා. ඉතින් මමයි 
ඩක්ට අතරයි ආඩයත් ්ශෙ ඇතිවුඩණ් 
ෙෑ. එයා මඩේ එක්ක යාළුත් වුණා.”

නමුත් ්කාලයත් සමඟ ටිලීශගේ ්බහින 

්කලා්ව උදාවිය. ඒ විවි්ධ ශේතු නිසාශ්වේ 

ඇශගේ නීතිවිශරෝ� ව්යාපාර සියල්ලකම 

්ක�ා්වැටීම නිසාය. ඒත් සම�ේ ඇය 

මානසි්ක්ව දුර්්වල වූ අතර බිගේ ජිේ්ව 

දික්කසාද කිරීමට ප්වා ශපෙ�ණි. පසු්ව 

එරික පාසේස් නේ පුද�ලශයකු හා වි්වාහ 

වූ අතර එයද සාර්්්ක මඟුලක වූශේ නැත. 

නමුත් ප්රේන්කාරී ්වාතා්වරණයේ මැද වු්වද 

1945 ්වසශර් සිදුවූ එකී වි්වාහය දහතුේ 

්වසරක පුරා්වටම එරිකශගේ හදිසි මරණය 

දක්වාම පැ්වතුනි. ඔය අල්ලපනල්ශල්ම 

1955 ්වසශර්දී ටිලීට එශරහි්ව ශචෝදනා 

ශ�ානුවූශේ ඇය රෙයට ශ�විය යුතු 

්බදු මුදලක ශනාශ�්වා සිටීම නිසාය. එය 

ශ�ාලර් 20,000්ක මුදලක වූ අතර එය 

ශ�වීම සඳහා ටිලීට තමේ සතු වූ එක 

�ණි්කා නි්වාසයක හැශරේනට අශනක 

සියලුම ශදපෙ විකුණා දමේනට සිදුවිය. 

නමුත් ඉතුරු �ණි්කා නි්වාසයද ඇයට 

අහිමි්ව ගිශේ 1968 ්වසශර්දී විරුද්ධ 

පාර්ේවයක විසිේ එයට ශ්බෝේ්බ ප්රහාරයක 

එල්ලකිරීම ශේතුශ්වනි.

1970 ශනා්වැේ්බර් 24 ්වැනිදා දරුණු 

පිළි්කා්වක ශේතුශ්වේ ටිලී ජීවිත මෙශලේ 

සමු�ත් අතර ඒ ්වනවිටත් ඇය ශදසීය 

්වතා්ව්කට ්වැඩි අ්වස්්ා �ණන්ක සිඩ්නි 

ශපාලිස් අත්අ�ංගු්වට පත්්ව තිබුණි. 

ශ්කශස් ශහෝ මුඩුකකුශ්වේ පැමිණ 

නීතිවිශරෝ� ්වැ�්වලිේම ්ධනපතිනියක වූ 

ටිලී සමු�ේනා විට ඇය මුඩුකකුශ්වනුත් 

පහෙට ඇද ්වැටී තිබුණි. අඩුතරමිේ 

ඇශගේ මරණය තියේනට ඇය උපේ 

මුඩුකකු ශ�දර්වත් ඇයට තිබුශේ 
නැත. ්වැරදි පාශරේ හරිහේ්බ ්කරන 

රුපියලක්වත් යා ශනාශදන ්බ්වට ටිලී 

ඩි්වයිේ ද ශහාඳ උදාහරණයක ශනාශවද?

• �වන් එස්.ගස්නවිරත්න

්නැතිවුණා
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ටි� ඩිවයින් ය්න ්නෙ අපි්ට ��� වුවද ඔස්ග�ලියාව්ට ්නේ 
එගහෙ ්නැත. ඒ ඇගේ කතාව එතරේෙ ප්රක්ට නිසාය. ටි�ගේ 
උපන් ර්ට එිංෙලන්තය වුවද ඇය විවාහගයන් ප� ජීවත�ගේ 
ඔස්ග�ලියාගවය. උපන් රගට මු�ක්කු ෙණිකාවක ගලස සය 
දිවිය ඇරඹූ ඇය අවසා්නගේ ්නතර�ගේ ඔස්ග�ලියාගව සේනි 
�වර වි� දාෙරික කාන්තාවක බව්ට පතගවමිනි. ෙණිකා 
නිවාස �ාපාරගයන් ගෙන්ෙ තහ්නේ ෙතද්ර� ගවගළ�ගෙන් 
ධ්නපතිනියක � ඇය සේනි පාතාලගේ රැ�්නක් ගලසද 
දි�කලක්ෙ ්නේ දැ�වාය. ජීවිත කාලය පුරා ගද�ය වතාවක්ට 
වැඩි වාර ෙණ්නක් ගපාලිස් ගපාගත ්නේ ලි� ඇය්ට සය ජීව්න 
චාරිකාව නිෙකරන්්න්ට සදු�ගේ්නේ ඇයවත ග්නාස� අ�රිනි. 
ගේ ටි� ඩිවයින් ්නේ ඒ හිතුවක්කාර ෙැහැනියගේ කතාවයි.

ෙණිකා ෙ�ේවල ෙැ�ේලා 
ගදන්්නගේ ර�� ග�රන්්න 

බැරිව ඔස්ග�ලියා� ගපාලිසය 
ලැ�ජා හිගත්න විදිගේ 
�රණයක් අරගේන
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ගෙදර්ට එ්න අමුතතන්්ටත 
ෆ්රයිේ රයිස් කාලා 
එපා ගවලාද? 

අ්ව� ද්රව්
² පැස්ටා ග්ෑේ 400 (පැ්ක්ට 1)  

² තේ්බා�ත් කුකුල් මස් ග්ෑේ 200

² ලීකස් ග්ෑේ 100 ² බී ලූනු ශ�ඩි 2

² ලුණු අ්වශ්ය පමණට

² �ේමිරිස් කුඩු අ්වශ්ය පමණට

² මිකස් හර්බ ශේස හැඳි 1

² ඉඟුරු ්කැ්බැල්ලක

² සුදුලූනු බික කිහිපයක

² ඔලිව ශතල් ශේස හැඳි 3

² ශපාල්ශතල් ශේස හැඳි 1   ² කිරි ශ්කෝේප 1    ² චිස් ්කැ්බලි 2

සාදෙ ක්රමය
² පැස්ටා භාෙනය්කට දමා ශතල් සහ ලුණු ස්්වල්පයක දමා ශ්බරි 

ශනා්වන ශස් තේ්බා�ේන.

² තැේබුණු පසු ශහාඳිේ ශපරා ඇල්්වතුශරේ ශසෝදා ශතත ශබරා�ේන.

² දැේ ලීකස් දි� අතට සිහිේ්ව ්කපා�ේන. බී ලූනු තරමක ශලාකු්වට 

්කපා�ේන. සුදුලූනු ටි්ක ශචාේ ්කර�ේන. 

² තේ්බා�ත් කුකුල් මස්්වල ්කටු ඉ්වත් ්කර ්කැ්බලි සිටින ශස් ්කපා�ේන.

²  �ස් ්කැ්බලි ශද්ක කිරි ශ්කෝේපය්කට දමා ශහාඳිේ ්කල්වේ ්කර�ේන.

² ඔලිව ශතල් ටි්ක භාෙනය්කට දමා රත්්වනවිට තේ්බා�ත් කුකුල් මස්, 

ශචාේ ්කර�ත් සුදුලූනු සහ බී ලූනුද ඊට එ්කතු ්කර�ේන. එය ශහාඳිේ 

්බැදීශ�න එනවිට ඒ මතට තේ්බා�ත් පැස්ටා ටි්ක දමා ශහාඳිේ 

්කල්වේ ්කර�ේන. 

² එයට �ේමිරිස් කුඩු, ්කපා�ත් ලීකස් සහ හර්බස් ටි්කත් එක්කර 

්කල්වේ ්කර අ්වශ්ය පමණ ලුණු එක්කර�ේන.

² දැේ �ස් දමා ්කල්වේ ්කර�ත් කිරි ටි්ක එම මිශ්ණයට දමා ශහාඳිේ 

්කල්වේ ්කර ලිශපේ ්බා�ේන.

² ශමය පිළි�ැේවීමට ශපර මිකස් හර්බස් ශත් හැදි 2ක උඩිේ ඉස�ේන.

�ස �ශ්ර �කන් පැසටාගජ� �ශ්ර 
එළ�� 
�ඩි්ම

අමුතතන්්ට රස ගව්නසක්

flá l;dj
මිේදනී අ�නු්වර ශේ්වාසි්කා�ාරයට ආ මුල් දින්වල 

ශ්බාශහෝ නිහෙය. නමුත් මිතුරියේශගේ හිත්වත්්කේ මැද 

ඇය තුෙ සැඟවී සිටි ්කට්කාර මිේදනී එළියට ආ්වාය. 

එහි සිටි යු්වතියේශ�ේ කිහිපශදශනකු ඉශ�නුම ල්බන අය 

අතර ශසස්ශසෝ රැකියා ්කරේනේ වූහ. මිේදනී ද ශපෞද�ලි්ක 

ආයතනය්ක රැකියා්වක ්කරේනීය. ශේ ඇයශගේ පෙමු 

රැකියා්වයි.

දිනක මිතුරියේ හා ශත් පානය ්කරමිේ සිටි ශ්වලා්ව්ක 

මිේදනී හෙ අ්වදි ්කොය.

“ශේ ඔයාලට මම කියේනමයි හිටිශේ. 8 ්වැනි ්කාමශර් 

තු්ෂාරි°”

මිේදනී යමක කියා ම�ේ න්වත්්වා සිනාසුනාය.

“ඉතිේ?”

“මම දැක්කශේ තු්ෂාරි ශ්කාල්ශලක එක්ක ස්්කයි ශහාශටල් 

එශ්කේ එළියට එන්වා.” මිේදනී කීශව ශසස්ශසෝ ඉේ පුදුමයට 

පත්්වනු ඇති සිතාශ�නය.

“ඉතිේ?” එ්ක මිතුරිය්ක ඇසුශව සාමා� ්කටහෙකිනි. 

එහි විේමය්ක ශස්යා්වක්වත් නැත.

“ඔයාලා ්කලිේ දැනශ�න හිටියද?” එ්වර මිේදනී ඇසුශව 

පුදුමශයනි.

“ඕශක ශමානාද ඩියර් අමුතුශ්වේ දැන�ේන තිශයේශේ? 

ඔයා හිතේ ඉේශේ ශෙෝඩු්වක ශහාශටල් එ්ක්කට යේශේ 

අහ්වල් ශදට විතරමයි කියලද? ශහාශටල්්වල ්කේන ශ්බාේනත් 

තිශයන්වා.” නිලු්කා කීශව මහාහ�ේ සිනාශසමිනි. මිේදනීශගේ 

මුහුණ ල�ොශ්වේ රතුවූශේ තමේශගේ ශනාදැනු්වත්්කම 

නිසාය.

“ඇරත් තු්ෂාරි කියේශේ අවුරුදු 18ට ්වැඩි ශ්කල්ශලකශේ. 

ශ්කාල්ශලක එක්ක අහ්වල් ්වැශඩ්ට ගියත් ඒ්ක අපිට අදාෙ 

නැහැශේ. ශේ්වා ්කතා ්කරේන්වත් සුදුසු ශද්වල්ද මිේදනී? ඒ්ක 

එයාශගේ ශපෞද�ලි්ක ශදයක.” ්වාසනා තරහකිේ ශමේ කියදදී 

මිේදනීශගේ මු්ව ශ�ාළු වූශේ කියේනට කිසි්වක නැති්වය.

මිේදනී සිදු වූ ශද �ැන දිගිේ දි�ටම සිතේනට වූශේ නිදි 

්බ්ව ශ්බාරු්වට හඟ්වමිේය.

“මම එේන ්කලිේ ඉඳේ තු්ෂාරි ශමශහ හිටියශේ. 

තු්ෂාරි �ැන කියදදී ශමයාලට අවුල් යේන ඇත්ශත් ඒ්කයි. 

ශික... මටත් පිස්සුශේ. ඇත්තශේ ඉතිේ ්කවුරුහරි මශගේ 

යාළුශ්වකශ� ඕප�ප කියේන ආ්වා නේ මටත් තරහ 

යන්වශේ.” මිේදනී අ්වසේ ්වෙශයේ සිතා�ත්තාය.

්කාලය ශ�වුශේ ශ්වනසක නැති්වය. මිතුදශමහි ශ්වනසක 

වූශේද නැත.

“අද මට මාර ශදයක අහේන ලැබුණශේ.” දිනක නිේදට 

යේන සැරශසදදී මිේදනීට කියැවුනි.

“ශමා්කදද මිේදනී?”

ප්වතින රෙශේ ඇමති්වරශයකු 

වූ තුමිඳුට ්කවුරුත් දක්වේශේ තද 

අ්කමැත්තකි. ඔහු සං්වර්්ධනය 

මු්වාශ්වේ මුදල් ්වංචා ්කරන ්බ්ව 

ප්රසිද්ධ රහසකි. ශපර දිනශේත් 

්කාමරශේ මිතුරියේ තුමිඳු 

ඇමති්වරයාට ශහාඳ හැටි ්බැන 

්වැදුණු හැටි මිේදනීට මත්කය. 

ඇය බිය නැති්ව හෙ අ්වදි ්කශේ ඒ 

නිසාය.

“අර ඇමතියා... තුමිඳු 

ශස්නාසිංහ... මිනිහා ඉේදියාශව 

යන්වශේ නිතර. 

ඒ යේශේ 

උදාේ්වරී කියන 

ශතලිඟු නිළිය 

්බලේනලු. 

ශේ්ක ශ්බාරු 

ආරංචියක 

ශ්වේන නේ 

්බැහැ. මට ඇහුනා අශේ ශ්බාස්ලා ්කතා ශ්වන්වා. ඊයා ශේද? ඒ 

ශදේනා අතර සේ්බේ්ධයක තිශයන්වලු.”

“ඉතිේ මිේදනී තුමිඳුශගේ ශදෙපාලනයට ඒ්ක සේ්බේ්ධ 

ශ්වේශේ ශ්කාශහාමද කියේනශ්කෝ?” ්වාසනා අසදදී මිේදනීට 

දැනුශේ ශම්වරද ්වැරදුණු ්බ්වය.

“මිේදනී අපි තුමිඳු්ව විශවචනය ්කරන්වා තමයි. ඒ 

එයාශගේ ශදෙපාලනය �ැන. එයාශගේ ශපෞද�ලි්ක ජීවිශත් අපිට 

ඇත්තටම අදාෙ නැහැ. එයාට �ෑනු එ්කක ශනශව දහයක 

හිටියත් ඒ්ක �ැන අපි ශහායේශේ ශමා්කටද?” ්කාවිේදි ද 

පශස්ක සිට ඇසු්වාය.

“ශේ ෙඟදිත් ඔයා මහ වි්කාර ්කතා්වක කිව්වා මිේදනී. 

අනිත් රූේ්වල අයත් ඉේන නිසා මම ඇහුශේ නැහැ ්වශගේ 

හිටිශේ. අපි එශ්වශල් ්කතා ්කශේ අර සේමාන පිට සේමාන 

�ේන ශ්ාස්�ය සංගීතඥ ශර්ණු්කා වික්රමසිංහ �ැන. ඔයා 

මැදදට පැනලා කියන්වා ශර්ණු්කාශගේ තුේ්වැනි ්කසාශද �ැන. 

ශර්ණු්කා ්කසාද 3ක ශනශව 10ක ්කර�ත්තත් අපිට ශ්වන 

පාඩු්ව ශමා්කදද? අපි අ�යේන ඕශේ එයාශගේ දක්ෂ්කම 

මිේදනී. ඔශගේ ශේ අඩුපාඩු්ව හදා�ත්ශත් නැත්තේ සමාෙය 

ඉස්සරහ විහිළු්වක ශ්වේශේ ඔයාමයි.” නිලු්කා කියදදී 

මිේදනීට දැනුශේ මහා ලැ�ෝවකි. මිේදනීශගේ ශදශනතිේ 

්කඳුළු �ලා යදදී නිලු්කා අයශගේ පිටට ත්ටටු ්කශේ ඇය්ව 

සනසේනටය.

“සමහරවිට ශේ ඔයාට ශ�දරිේ ලැබුණු 

පුරුදු ශ්වේන ඇති. හැ්බැයි ඒ පුරුදු 

්වැරදියි.” ්වාසනා කියදදී මිේදනීට සිහිවූශේ 

තමේශගේ නි්වසය.

මිේදනීශගේ නි්වස අ්වට සිටිේශේ 

ඥාතීේය. ඔවුේ ශ්බාශහෝ දයා්බරය. ්කරුණා්වේතය. 

එකිශන්කා ශ්වනුශ්වේ ශපනී සිටිේශනෝය. නමුත් ඔවුේට 

අනු්ව ඕපා�ප ්කතා කිරීම ්වරදක ශනා්ව, සාමා� ශදයකි. 

ශ්කල්ශලක ශ්කාල්ශලක සමඟ යාළුවීම, දික්කසාදය, නැ්වත 

වි්වාහ වීම, අනියේ සේ්බේ්ධතා ඔවුේට රස්වත් මාතෘ්කාය. 

තමේශගේ නි්වසට ශේ ආරංචි ශ�න එන ආචචිට අේමා කිසිදා 

එපා කීශව නැත. ශේ ආරංචි නැේදාශගේ නි්වසට ශ�න යන 

අේමාට නැේදා ්ක්වදා්වත් එපා කීශව නැත.

අනුේ �ැන ්කතා ්කර, අනුේශගේ අඩුපාඩු්වලට සිනාසීම 

ශහෝ ්බැන ්වැදීම ්වරදක ්බ්ව ආචචිලාශගේ පරේපරා්ව්වත්, 

අේමලාශගේ පරේපරා්ව්වත් ශත්රුේ�ත්ශත් නැත. තමාශගේ 

පරේපරා්වද ඊට ශ්වනසක නැත. නැේදාශගේ දු්ව, පුංචි 

අේමාශගේ පුතා ඇතුළු සියශලෝම එහි ්වරදක දකිේශේ නැත. 

තමාට ශම්වැනි ්කල්යාණ මිතුරේ ශනාලැබුශේ නේ තමේටද 

කිසිදා ශමය ්වරදක ්බ්ව දැශනේශේ නැත. දැේ ශ්වනස් විය 

යුතු ්කාලය එෙැඹ තිශබ. මුලිේ තමා ශ්වනස් විය යුතුය. ඉේ 

පසු්ව තමාශගේ ඥාතී සශහෝදර සශහෝදරියේට ‘අනුේශගේ 

ශපෞද�ලි්කත්්වය අපට අයිති නැත’ යන අදහස උපක්රම�ලි්ව 

ඒත්තු �ැේවිය යුතුය. ඉේපසු්ව අේමලාශගේ පරේපරා්වට 

ශමය ඒත්තු �ැේවිය යුතුය.

මිේදනී තීරණය ්කොය.

• සොධි �යස්

උන්ට ගොඳනම 
අ�ට ග්මාගකා?

අ්ව� ද්රව්
² අමුමිරිස් ග්ෑේ 200

² අඹරා�ත් අ්බ ශත් හැඳි 2

² විනාකිරි ස්්වල්පයක (ශත් හැඳි 3ක පමණ)

² ඉඟුරු කු�ා ්කැ්බැල්ලක

² අමුමිරිස් ්බැද�ැනීමට අ්වශ්ය පමණ ශතල්

² සුදුලූනු බික 5    ² සීනි ස්්වල්පයක

² ලුණු ස්්වල්පයක

සාදෙ ක්රමය
² අමුමිරිස් ටි්ක ශසෝදා යටිේ කු�ා්වට පලා�ේන.

² එශස් පලා�ත් අමුමිරිස් ටි්ක �ැ�රු ශතශල් සුදුපාට 

්වනශස් ්බැද�ේන. (මිරිස් ්බැදීශේදී ඉතා ප්රශවෙශමේ 

්බැද�ැනීමට ්ව�්බලා�ේන.)

² දැේ ඉඟුරු ්කැ්බල්ල සහ සුදුලූනු ටි්ක ශහාඳිේ 

අඹරාශ�න එයට අඹරා�ත් අ්බ ටි්ක එක්කර�ේන. 

² අනතුරු්ව එයට සීනි, ලුණු සහ විනාකිරි ටි්ක එක්කර 

ශහාඳිේ ්කල්වේ ්කරශ�න ්බැද�ත් අමුමිරිස් ටි්ක එයට 

එක්කර ආහාරයට පිළි�ේ්වේන.

අ්ව� ද්රව්
² එෙකිරි ලීටර් 1                ² පාට 3්ක ශෙලි පැ්ක්ට 3

² ශෙලටිේ ග්ෑේ 20           ²  සීනි ග්ෑේ 100

සාදෙ ක්රමය
² ශෙලටිේ ටි්ක භාෙනය්කට දමා එයට ඇල්්වතුර ටි්කත් 

එක්කර දිය්කර�ේන. 

²  පාට තුනකිේ �ත් ශෙලි පැ්ක්ට තුන ශ්වන ශ්වනම 

සාදාශ�න ්කලිේ ශස්ට ්කරශ�න ත්බා�ේන.

² එෙකිරි ටි්ක ලිප ත්බා එයට සීනි ටි්ක එක්කර මදක 

රත්්කර�ේන. කිරි ටි්ක බුබුළු දමනවිට ශෙලටිේ ටි්කත් 

එක්කර ශහාඳිේ ්කල්වේ ්කර ලිප නි්වා�ේන.

² දැේ රත් ්කර�ත් කිරි ටි්ක ශහාඳිේ නි්වා�ේන.

² අතුරුපස පිළි�ැේවීම සඳහා වීදුරු දි�ැටි හැ�ශේ 

භාෙනයක ශතෝරා�ේන. ඒ මතට පාට තුශනේ ස්කසා�ත් 

ශෙලි ටි්ක ශ්වන ශ්වනම ශ්කාටු හැ�යට ්කපාශ�න පාට 

තුන විසිරී යන ආ්කාරයට භාෙනයට දමා�ේන. 

² පසු්ව නිවුණු කිරි ටි්ක ඒ මතට දමා �ත්කරණශේ ත්බා 

ශස්ට ්කර ්කෑමට �ේන.

ඩ�ලිේ. එේ. ආර. ඉ�නිල් �රතසකර
ආ�නශොලො ප්රධොන ��තේ�
ආෙමන විෙමන තෙ�ොරතතේන්තු්ව, 
බේතරමුල්ල

අ���ස 
ග්මා ජ ෙු
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මෙ� 17 වැ� 
උප��ෙ� 
දවෙ� 
තා�තා 
මට 
අමතක 
ෙනාෙවන 
තෑ�ග� 
��නා

තා�තා ගැන ෙම�චර ෙ�ව� �යන එෙ� 
අ�මා ගැන ෙනා��ෙවා� අ�මා තරහෙව� 
ෙ�ද?

මෙ� අ�මා තම� ෙලාෙ� ෙහාඳම 

අ�මා. ඒක මං හැම�ම �යන කතාව�. මං 

ෙපා� කාෙ� ඉඳ�ම ��ෙ� ෙලා�ෙවලා 

මෙ� අ�මා වෙ� ෙවනවා �යලා. ෙමාකද 

එයා ෙපාත� වෙ�. එයාෙග� ඉෙගනග�න 

ෙගාඩා� ෙ�ව� �ෙයනවා. ඒ �සා එ� 

වෙ�ම අද� මං �තනවා කව�හ� මං මෙ� 

අ�මා වෙ� ෙකෙන� ෙවනවා �යලා.

තා�තා �ක� ගහන කාෙ� මැ� 
ඉවර�ණාම අ�මා එයාෙ� �ත හදනවා 
�ය�ෙ� ඇ�තද?

මෙ� අ�මා �තන ��ය හ� ෙවන�. 

�ක� �ත�න තා�තා ල�� 90� ගහලා 

�ෙය�� ශතකය ෙප� ෙප� අ�� �ණා 

�යලා. එතෙකාට ෙකාෙහාම� තා�තා �� 

ෙවනවෙ�. අ�න ඒ වෙ� ෙවලාවට මැ� 

එක ඉවර�ණාම අ�මා �යනවා ගහ�න 

බැ��� ල�� 10 ෙනෙව� ගහ� ල�� 90 

ගැන �ත�න �යලා.

ෙදම��ය� ප්ර��ධ ෙවනෙකාට ද�ෙවා� ඒ 
ප්ර���ය ලබාග�න උ�සාහ කරනවා. ඒ� 
ස��� එතැන නැ�ෙ� ඇ�?

ඇ�තටම මට ��ණා මං සන� 

ජය��යෙ� �ව �යලා හැමතැනම �ය 

�යා ප්ර��ධ ෙව�න. ඒ� මං එෙහම කෙ� 

නෑ. එෙහම කර�ෙන� නෑ. මෙ� තා�තා 

මාව තැනකට ෙගනැ� �ෙයනවා. දැ� මං 

එතැන ඉඳ� මෙ� මහ��ෙය� ඉහළට 

ය�න ඕෙ�. මං ත�ෙය� ෙදය� කරලා 

�ස� තා�තාෙ� න�� ල�� �ග�න 

කැම� නෑ.

ෙ� ෙවනෙකාට ස���ට තා�තා �ලා 
�ෙයන ෙලා�ම තෑ�ග ෙමාක�ද?

මෙ� 17 වැ� උප��ෙ� දවෙ� එයා 

මට අමතක ෙනාෙවන තෑ�ග� ��නා. මං 

ෙගාඩා� �වල��වලට ආස�. දවස� මං 

�වල� ෙශා� එ�කට ��� ��ද� බැ�වා. 

ඒ� ඉ�� ග�ෙ� නෑ �යලා ආවා. ෙමාකද 

මෙ� අෙ� ස�� නෑෙ�. ප�ෙ� දවසක 

තා�තා ඒ �වල� ෙශා� එකට �යාම එතැන 

වැඩ කරන ෙකෙන� එයාට �යලා �ව 

ඇ�� ��ද� බලලා �යා �යලා. ඉ�� 

තා�තා ඒක අර� මෙ� උප��ෙ� දවෙ� 

මට තෑ�ග� ��යට ��නා. ඒක මට 

හ�යට දැ�ණා.

ත��ය� ��යට තා�තා ඔයාට �ලා 
�ෙයන �දහස ෙකා� වෙ�ද?

ඇ�තටම එයා මාව �රකරෙගන 

�යාෙගන නෑ. මට �දහෙ� ඉ�න ��ව� 

��යට තා�තා �දහස �ලා �ෙයනවා. 

ෙමාකද එයා ද�නවා මං ඒ �දහස වැර�යට 

පා��� කර�ෙ� නෑ �යලා. හැබැ� ඉ�� 

අදට� මං ෙකාෙ� �ය� ෙමාන වැෙ� 

කළ� ���ම එයාෙග� අහනවා.

�දහස� ලැ�� ෙවලාවට තා�තා �ට� 
පරණ �ක� මැ� එෙහම ස��� බල�ෙ� 
නැ�ද?

(�නාෙස��) ෙමාකද නැ�ෙ�? 

�දහස� ලැ�� ගම� වැ��රම කර�ෙ� 

ඒක තම�. ෙකා�චර බැ�ව� එපා ෙව�ෙ� 

නෑ. ප��ය �ෙ� ��� තා�තා �ට� 

ෙලජ�� මැ� එෙහම මං හ�ම ආසාෙව� 

බැ�වා. �ක� වයසට �ය� ෙලජ�� 

මැ�වල තා�තා මට ඉ�සර වෙ�ම 

ෙප�ණා. එයාෙ� ඇෙ� තාම� �ක� 

�ෙයනවා.

එතෙකාට තා�තා නැ� දැ� යන �ක� 
මැ� එෙහම බලනවද?

ඔ� ඔ� මැ� න� මගඅ��ෙ� නැ�වම 

බලනවා. ෙමාකද මං �ක�වලට ෙගාඩ� 

ආස�. එෙහම බල�� ඉ�� තා�ත� ��යා 

න� �යලා �ෙතන ෙවලාව�� �ෙයනවා.

තා�තා ඇ�ණම ඔයා ආසම �ක� 
�ඩකයා ක�ද?

ලංකාෙ� අයෙග� මං �සර ෙපෙ�රාට 

ආස�. ෙමාකද එය� අෙ� තා�තා වෙ� 

අත �ගෑරලා ෙබාෙලට ගහන ෙකෙන�. ඒ 

�සා �සර අ�යා ගහනවා බල�න ආස�. 

�ටරට අයෙග� න� ආස ඉ��යාෙ� 

හා��� පා��ාට තම�.

ඔයාට �ක� ගහ�න බෑ ��වෙ�. 
එතෙකාට සන� ජය��ෙ� වැ�ම� �ය�ය 
��යට ඔයාෙ� අනාගත බලාෙපාෙරා��ව 
ෙමාක�ද?

ෙ� ෙවනෙකාට මං ඔ�ෙ��යාෙ� 

��ව��ාලයක ස��ෙ�දනය හා මා� 

අ�යනය ��බඳ උස� අ�ාපනය 

හ�රනවා. දැ� ෙගෙව�ෙ� ෙදවැ� 

අ���ද. ඒ පැ�ෙත� ඉ��යට ය�න 

ආසාව�� �ෙයනවා. හැබැ� මට �ං� 

කාෙ� ඉඳ� ආසාව� ��ණා 

�ං� ළම��ට උග�ව�න. 

ඒ �සා ෙමෙහම ඉඳලා 

ජා��තර පාස� 

ප්රාථ�ක ��ව�ය� 

ෙව�න බැ�කම�� 

නෑ.

මෙ� 17 වැ� 
උප��ෙ� 
දවෙ� 
තා�තා 
මට 
අමතක 
ෙනාෙවන 
තෑ�ග� 
��නා

වැඩ කරන ෙකෙන� එයාට �යලා �ව 

ඇ�� ��ද� බලලා �යා �යලා. ඉ�� 

තා�තා ඒක අර� මෙ� උප��ෙ� දවෙ� 

මට තෑ�ග� ��යට ��නා. ඒක මට 

හ�යට දැ�ණා.

අ���ද. ඒ පැ�ෙත� ඉ��යට ය�න 

ආසාව�� �ෙයනවා. හැබැ� මට �ං� 

කාෙ� ඉඳ� ආසාව� ��ණා 

�ං� ළම��ට උග�ව�න. 

ඒ �සා ෙමෙහම ඉඳලා 

ජා��තර පාස� 

ප්රාථ�ක ��ව�ය� 

ෙව�න බැ�කම�� 

නෑ.

• �ව� එ�.
ෙසන�ර�න

තා�තා �ක�වලට ස�ෙදන දවෙ� �ක 
��ෙ� නැ�ද?

ඇ�තටම මට �ක ��ණා. එ� ඇ�ෙ� 

නෑ ��ෙවා� ඒක ෙබා�ව�. ඇ�වා 

ෙනෙව� ඇ�නා. ඒ එ��න තරඟය බල�න 

මං ග්ර��� එකට ��� ��ෙ�. තා�තට 

ෙලා� ආසාව� ��ණා එ� මැ� එෙ� 

අමතක ෙනාෙවන ෙදය� කරලා �ක�වලට 

ස�ෙද�න. ඒ� ඉ�මණට අ�� �ණා. 

තා�තා ආෙය� �ඩාගාරයට යනෙකාට 

බලාෙගන �ට� අය එක�ගට අ��� 

ගැ�වා. ඒක මට හ�ම සංෙ�� ෙමාෙහාත� 

�ණා.

තා�තා �ක�වලට ස��ලා ෙගදර ඇ�� 
ඇ�වද?

මං �ත�ෙ� එයා �ක� ��� ��ෙ� 

අ��ම තරෙ� ෙලා� ෙදය� කර�න 

බැ ��� එක ගැන. ඒ� ඉ�� එයාට �� 

ෙව�න ෙදය� ��ෙ� නෑ. ෙමාකද ඒ 

ෙවනෙකාට තා�තෙ� නම ඉ�සර�� 

ෙට�� තරඟ 110ක� ල�� 6973� වෙ�ම 

ක�� 98� ��ණා. එ��න තරඟ 445ක� 

ල�� 13430� ගහලා ක�� 323� ��ණා.

දැ� එතෙකාට ස���ට �ක� ගහ�න 
බැ�ද?

එක දවස� තා�තා මාව �ක� 

ඇකඩ�යකට එ�ක ��� �ක� ගහ�න 

��� ෙකෙර�වා. අ�ෙමා එ� හවස ඇඟට 

��ම අමා��. ඒ �සා එතැ��ම �ක� 

ගහන එක නැවැ��වා. හැබැ� ම�� න� 

ෙ� ෙවනෙකාට �ක� ගහනවා. මං �තනවා 

සන� ජය��ය �යන �ඩකයා නතර 

කර� තැ�� ම�� ආෙය� �ක� ��ෙ� 

ෙපර�ය� කර� �යලා.

�ක� ��ෙය� සන� ජය��ය �ය�ෙ� 
ක�ද �යලා හැෙමාම ද�නවා. එයා ඔයා 
ළඟ� ෙකා� වෙ�ද?

මං �ං� කාෙ� න� තා� තා �ක� �තර 

සැර�. මං ��� කාලා �ෙයනවා. හැබැ� 

දැ� න� එෙහම නෑ. දැ� තා�ත� මම� 

යා�ෙවා වෙ� ඉ�ෙ�. එයා මට ෙගාඩා� 

ආදෙර�. ඒ� ඉ�� �ට� ගම� අදට� 

බ�න ෙවලාව� �ෙයනවා.

ස���ට �ෙතන ��යට තා�තා වැ��රම 
ස��� �ට� දවස කවදද?

මං �ත�ෙ� එයා 1996 එ��න ෙලාක 

�සලානය ��ව දවෙ� වැ��රම ස�� 

ෙව�න ඇ�. හැබැ� එයා මෑතක� න� 

ෙගාඩ� ස���ෙ� මං මෙ� පළවැ� 

ප�ෙය� එයාට තෑ�ග� අර� ��� දවෙ�. 

එ� එයා සෑෙහන ස�ට�� ��ෙ�. මං ඒක 

එයාෙ� �ෙණ� දැ�කා.

*ස��� වැ��රම කැම� ඔයා සන� 
ජය��යෙ� �ව �ය�නද? එෙහම නැ�න� 
ඔයාෙ� තා�තා සන� ජය��ය �ය�නද?

ඔය ෙදකටම වඩා මං ආස� මෙ� 

තා�තෙ� ක�� ‘මං ස��� ජය��යෙ� 

තා�තා’ �යනවා අහ�න. හැබැ� ඒ දැ� 

ෙනෙව�. මං තැනකට ඇ�� ෙදය� කරලා 

ෙප��වට ප�ෙ�. ෙමාකද මට ෙලා� 

ආසාව� �ෙයනවා ලංකාෙ� අ�ාපන 

�ෙ�ත්රය පැ�ෙත� ෙලා� ෙදය� කර�න.
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96’ ව��� ක� එක 
�න� දවසට වඩා 
මෙ� පළවැ� ප�ෙය� 
තෑ�ග� �� දවෙස 
තා�තා ස�� �ණා 

ඒ 2000 ඔ�ෙතාබ� 29 වැ��ය. එ� 
එ�ස� අරා� එ��� සාජා ��යට දහ� 
ගණන� � �ක� ෙ��ෂක�� පැ�ණ 
��ෙ� � ලංකාව සහ ඉ��යාව අතර 
පැව� එ��න තරඟය නැර�මට�. � 
ලංකාව ���ම ප��වට පහර�� එ� 
තරඟෙ� ���� ප�� ඉ�ම ඇර�ෙ� 
සන� ජය��ය සම��  ෙරාෙ�� 
ක��තාරණය. න�� ජය��ය ��ෙ� 
ත�කර�� ��ෙපළ ක�� එක �ට එක 
�ඳවැ�ෙ� ��ෙව�� ෙනා�� ප��ෙද�. 
එෙහම� �යා �ක� ��ෙ� ෙලාක ��ත 
‘මා�ට� �ලා�ට�’ සැ�ෙ� නැත. එතැ� 
පට� �යා�මක � ජය��ය, අනාථ 
ෙව�නට �ය � ලංකා ඉ�ම ප��වාර 50 
අවසානෙ� ල�� 299� ද�වා ඔසවා 
තැ�ය. එ�� ජය��ය ප�� 161�� 
ල�� 189� ලබාග�ෙ� හතෙ� පහර 
21� සහ ෙයාධ හෙ� පහර 4�ද සම��. 
අවසානෙ� තරඟෙ� ජය � ලංකාවට 
��� අතර තරඟෙ� �රයා ස�මානෙය� 
ජය��ය ��� ලැ�ය. අදට� ඔ�ෙ� 
එම ඉ�ම සැලෙක�ෙ� එ��න තරඟ 
ඉ�හාසෙ� � ලංකා �ඩකෙය� ලබාග� 
ඉහළම ළ�� සං�ාව ෙල��. න�� 
අද අෙ� කතාබහ ෙ� �ක� �රයාෙ� 
වැ�ම� �ය�ය ස��� ජය��ය සම��. 
�යාෙ� අ�පාෙ� ෙනා�යද ඇයට තම 
�යා ගැන �ය�නට කතා ෙබාෙහාය. ඉ�� 
ෙ� ��වරට ඇය සන� ජය��ය ගැන 
ඔ�ෙ��යාෙ� �ට ‘ධර�’ ට � කතාව�.

මං �ං� 
කාෙ� න� 
තා� තා �ක� 
�තර සැර�. 
දැ� න� 
එෙහම නෑ. 
දැ� 
තා�ත� මම� 
යා�ෙවා වෙ� 
ඉ�ෙ�

��� �ක� �ඩක සන� ජය��ය �ය�ෙ� 
ඔයාෙ� තා�තා. ඉ�� �ක�ව�� 
ෙලාකය� ෙහා�ල� �ඩකෙය�ෙ� �ව 
ෙව�න ලැ�� එක ගැන දැෙනන හැ�ම 
ෙකා� වෙ�ද?

ඇ�තටම ඒ හැ�ම ෙමෙහම� �යලා 

�යාග�න අදට� මට ෙ�ෙර�ෙ� නෑ. 

ෙමාකද ෙලා� ෙපා� ක��� මෙ� තා�තට 

ෙගාඩා� ආදෙර�. ඒ අය අදට� මැ� එක� 

යනෙකාට තා�තා ගැන මත� කරන බව මං 

ද�නවා. ඉ�� එෙහම ��ගලෙය�ෙ� �ව� 

ෙව�න ලැ�� එක ගැන ස��� වෙ�ම 

�හතමා� ආඩ�බරය�� �ෙයනවා.

තා�තා �ක� ��ෙ� ෙලාක ප්ර��ධ 
ච�තය� �යලා දැනග��� ස���ෙ� 
වයස �යද?

මට දැ� වයස අ��� ��ස�. තා�තා 

�ක� ගහනෙකාට මං හ� �ං��. ඒ �සා 

�ල� න� තා�තා �� එෙ� �ක� ගහනවා 

දැ�ක� මට ඒ හැ� ෙ��ම� නෑ. හැබැ� 

තා�තා ෙප�නන �සා අ��� හෙ� �තර 

ඉඳ� මම මැ� යන දවසට �� එක �හා 

බලාෙගන ඉ�නවා. �ක� ෙලා� ෙවනෙකාට 

තම� ෙ��ෙ� තා�තා �ක� ��ෙ� 

ෙලාක ප්ර��ධ ච�තය� �යලා.

තා�තා සන� ජය��ය ��� ඔය� ඒ 
කාෙ� හ� ආඩ�බෙර� ��යා �ය�ෙ� 
ඇ�තද?

(�නාෙස��) ඒක ආඩ�බරය� �ය�න 

බෑ. ඒ� ෙලා� ස�ට� ��ණා. මට මතක� 

මං ඉ�ෙකාෙ� ��න තා�තා මෙග� එ�ක 

ඉ�ෙකාෙලට යනවා. ඒ ෙවලාවට ඉ�ෙකාෙ� 

ළම� තා�තා දැකලා ���ෙව� වෙ� 

එයාෙ� අ�සන ග�න ෙපාරකනවා. ඒ 

ෙවලාවට න� ෙපා� ආඩ�බරය� දැ�ලා 

�යනවා ළම� ෙ� ෙපාරක�ෙ� මෙ� 

තා�තට �ෙයන කැමැ�ත ��දෙ� �යලා.

දැ� එතෙකාට �ං� කාෙ� ෙගදර� තා�තා 
එ�ක �ක� ගහලා නැ�ද?

අ�ෙමා මං �ං� කාෙ� තා�තා මෙග� 

එ�ක ඕනතර� �ක� ගහලා �ෙයනවා. 

ෙගව� ඉ�සරහා පාරට ��� තම� 

ගහ�ෙ�. ෙමාකද ෙගදර ��ෙ� ගැ�ෙවා� 

අ�මා ෙපා�ඩ� ස�ද �නවා. ඒ �සා එයා 

මම� එ�ක ෙගව� ඉ�සරහා පාරට ��� 

� ෙවනක� �ක� ගහනවා.

තා�තා ජා�ක ක�ඩායෙ� �ඩා කර�� 
ස���� අ�මලා එ�ක එයාෙ� මැ� 
බල�න එෙහම �යාද?

මට �ක� ගැන දැ�� ෙ��� 

එනෙකාට මං �ක�වලට උන�� �ණා. ඒ 

�සා මැ� බල�න ආස�. ඉ�� මං තා�තා 

ෙස�ල� කරන මැ� බල�න අ�මල� එ�ක 

�යා. ලංකාෙ� �තර� ෙනෙව� �ටරට මැ� 

බල�න� ��� �ෙයනවා.

ඉ�� ඔයා ඉ�සරහම තා�තා හෙ� හතෙ� 
ඒවා ගහ�� ෙමානවද ��ෙ�?

(�නාෙස��) ඒ හැ�ම මට �යාග�න 

ෙ�ෙර�ෙ� නෑ. ��ම ස�ට� ��ෙ� 

මට. ඉ�� කෑ ගහලා උඩපැනලා තම� මං 

නව��ෙ�. තා�තා බැ� කරන ��යට මං 

ආස�. ඒෙ� අ�� ල�සන� �ෙයනවා. 

එයා �ගට හරහට හෙ� හතෙ� ඒවා 

ගහ�� ඒ ල�සන ඩබ� ෙවනවා. තා�තෙ� 

�ෙ�ෂ�වය තම� එයා ෙබාෙල� ෙබාෙලට 

කරන ෙ� �තාග�න බෑ.

තෑ�ග� �� දවෙස 
තා�තා ස�� �ණා

මං �ං� 
කාෙ� න� 
තා� තා �ක� 
�තර සැර�. 
දැ� න� 
එෙහම නෑ. 

තා�ත� මම� 
යා�ෙවා වෙ� 

සන� ජය��යෙ� වැ�ම� �ය�ය 
ස��� ජය��ය
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“අර්ත් ඩේ ඩෙට්වර්ක් එකට දකුණු 
ආසියාඩ්වන්  තාොපති්වරුන් ඩතෝරගත්ඩත් 
2020 ඉඳලා. ඉතින් ලංකාඩ්වන් ඩත්රුණු 
පළ්වැනි තාොපති මම. පහුගිය අවුරුදු 
කිහිපඩේදි මම ලංකාඩේ විශ්වවිද්ාල 
සහ පාසල් එක්ක එකතුඩ්වලා පාරිසරික 
සාක්්ෂරතා්වය සහ ඩේශගුණික ඩ්වෙස්වීම් 
ගැෙ ඩ්ාඩෙක්ට 200කට ්වඩා  කළා. රුක් 
ඩරෝපණ ්වැඩසටහන් රාශියකටත් සම්්බන්්ධ 
වුණා. ඉන්ටෙැශෙල් ෆලැටඩෆාර්ම්්වල 
ඒ ඩ්ාඩෙක්ට්වලට අදාළ ලිපි ලිේ්වා. 
එේ්වා කිය්වලා තමයි ඔවුන් මා්ව ලංකාඩේ 
තාොපති විදියට ඩතෝරඩගෙ තිඩයන්ඩන්.”

*මිශෙල් ඔය කිව්ව අනිත් තානාපති්වරු 

එක්ක පැ්වැත්තු්ව ශ�ෝලීය සමුළු්වලටත් 

සහභාගී වුණාලු ශේද?

“ඔව ශ්කාවිඩ් ්වසං�තය නිසා 2020 

ඉඳලා අද දක්වාම සමුළු තිබශබ ඔේලයිේ 

ක්රශේට. ඉතිේ හැම තානාපති්වරශයකම 

ඔේලයිේ හරහා සමුළු්වලට සේ්බේ්ධ 

ශ්වන්වා. ඇත්තටම මම පරිසරය �ැන 

හිතේන පටේ�ත්ශතම ලියනාශ�ෝ 

ඩි්කැප්රිශයෝ නිසා. පරිසරශවදිශයක විදියට 

ඔහු සෑශහන ප්රසිද්ධයි. පරිසරය �ැන ඔහු 

්කරපු ්කතා සහ ශ�ාකියුමේ්රීස් ්බලලා 

තමයි මමත් ්කැේපස්්වල ශප්රාශෙක්ට්වලට 

සේ්බේ්ධ වුශේ. අේතිමට මට ඔහු එක්කම 

්වැ� ්කරේන අ්වස්්ා්ව ලැබුණා. ඒ �ැන 

ඇත්තටම මට සතුටුයි.”

අර්ත් ශඩ් ශන්ට්වර්ක �ැන ්කතාශ්වේ 

පස්ශස් මම මිශෙල්ශගේ ්කතාශව මුලට ගියා. 

මිශෙල් ශ්කාශහේද ශේ �මන පටේ�ත්ශත්?

“මම මී�මුශව. අේමයි, තාත්තයි, මමයි, 

නංගිලා ශදේනයි තමයි පවුශල් ඉේශේ. 

පුංචි ්කාශල් ඉඳලා මට හීන ශද්කක තිබුණා. 

එ්කක ගුරු්වරියක ශ්වන එ්ක අනි්ක රං�න 

ශිල්පිනියක. මම ඉශ�න�ත්ශත් මී�මු්ව 

නිවස්ශටඩ් ්බාලි්කා පාසශලේ. ඉස්ශ්කෝශල 

යන ්කාශලදි මම හරිම පසු�ාමී දරුශ්වක. 

ගෙවලවල තනිකගෙන්, පාලුගවන් ඉන්්න වැඩිහිටියන්්ට ගේ තැ්න්ට ගිහිලලා 
සිංදුවක් අහලා, ගපාතක් කියවලා ්නැත්නේ ගේේ එකක් ෙහලා යාළුගවෝ 
එක්ක කතා කර කර සතුටින් ඉඳලා යන්්න පුළුවන්. දැ්න්ට වැඩිහිටිගයෝ 

300ක් විතර අපිත එක්ක එකතුගවලා ඉන්්නවා.

මිගෙල දිලහාරා
අර්ත ගේ ග්නටවර්ක් ගලෝක පාරිසරික සිංවිධා්නගේ 
ශ්රී ලාිංකික තා්නාපති ජ්නප්රිය රිංේන ශිලපිනී

කා්ටත එපා කියපු 
ෙළ මිනියක් නිසා 
ෙගේ ජීවිගත 
ගව්නස්වුණා

එකදහස් න්වසිය හැත්තෑශ්වදි යුශරෝපා රට්වල් 24ක එ්කතුශ්වලා ‘අර්ත් ශඩ් ශන්ට්වර්ක’ කියලා පාරිසරි්ක සංවි්ධානයක හැදු්වා. 

එදා ඉඳලා අද ශ්වන්කල් පරිසරය ශ්වනුශ්වේ ්වැ�්කටයුතු රාශියක ඉටු්කරාපු ශේ සංවි්ධානය අද රට්වල් 192ක නිශයෝෙනය ්කරන 

ශලා්කශේ ශලාකුම පාරිසරි්ක සංවි්ධානයක. අශරේල් 22 ්වැනිදා ශලෝ්ක මිහි්කත දිනය විදියට නේ ්කශෙත්, ඒ දිනය නිල ්වෙශයේ 

සමරේශනත් ශේ සංවි්ධානයයි.

ශේ සංවි්ධානශේ රාජ්ය තානාපති්වරු විදියට ්වැ� ්කරේශේ පරිසරය ශ්වනුශ්වේ යමක්කමක ්කරාපු ප්ර්කට උදවියයි. සංවි්ධානය 

ශ්වනුශ්වේ ඇමරි්කා්ව නිශයෝෙනය ්කරේශේ ‘ටයිටැනික’ චිත්රපටශේ රඟපාපු   ශනාේමර එශක නළු්වා ලියනාශ�ෝ ඩි්කැප්රිශයෝ. ඔහු 

රං�නශයේ තමේට ලැශ්බන ප්රසිදධිය සහ මුදල්   ්වැඩිහරියක පාරිසරි්ක සහ සත්්ව සු්බසා්ධනය ශ්වනුශ්වේ ශයාද්වන හිත ශහාඳ 

මනුස්සශයක.

එතශ්කාට ්කැන�ා්ව නිශයෝෙනය ්කරේශේ ශඩ්විඩ් ්කැමරේ. ‘ටයිටැනික’ සහ ‘ඇ්වටර්’ ්වශගේ ශලෝ ප්ර්කට චිත්රපට්වල 

අධ්යක්ෂ්වරයා ඔහුයි. ත්ව ඉේදියාශව තානාපති්වරු විදියට ප්ර්කට නිළි ජුහී චවුලා, අනිල් ්කපූර් ්වශගේම මහිේද්ා ්වාහන සමා�ශේ 

හිමි්කරු ආනේද මහිේද්ා්වත් ශතෝරශ�න තිශයන්වා.

ශේ ්වශගේ ශ�ෝලීය සං�මය්ක තානාපති ශ්කශනක ශ්වන එ්ක එශහම ශල්සි ්වැ�ක ශනශමයි. සේමත ්කරුණු ්කාරණා රාශියකම 

සල්කා ්බලලයි ඔවුේ්ව ශතෝර�ේශේ. හැ්බැයි 2020 ඉඳලා ඔය ්වශගේ ශලාකු ශලාකු උදවිය එක්ක එ්කට එ්කතුශ්වලා ්වැ� ්කරන 

ලං්කාශ්ව තානාපති ශ්කශනකුත් ඉේන්වා. ඇය තමයි මිශෙල් දිල්හාරා. රං�න ශිල්පිනිය්කට අමතර්ව සමාෙ සු්බසා්ධන ශ්වනුශ්වේ 

ශපනී සිටිේනියක විදියටත් ඇය ප්ර්කටයි. අශේ රශ්ට සු්බසා්ධන ්වැ�්වලට අමතර්ව දැේ ශ�ෝලීය ්වෙශයේ ඇය ්වැ� පටේ අරේ. ඒ 

්කටයුතු �ැන ්කතා ්කරන �මේ අද ්ක්වරය සරසේන අපි ඇයට ආරා්ධනා ්කො.

්ක්වදා්වත් පංතිශේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා 

්කතා ්කරේශේ නැහැ. ්කාත් එක්ක්වත් 

්කතා ්කරේශනත් නැහැ. ඒ නිසා මට ්වැඩිය 

යාළුශ්වෝ හිටිශයත් නැහැ.”

ඔශහාම ඉේදැදදි ද්වසක මිශෙල්ශ� 

හිතට ්වැදුනු විශේ්ෂ සිදුවීමක වුණාලු. 

“එතඩකාට මට අවුරුදු 14යි. ද්වසක් 
මම තාත්තා එක්ක මඩේ ෙෑදෑ ඩකඩෙක් 
්බලන්ෙ මීගමු්ව ඩහාස්පිටල් එකට ගියා. 
ඩහාස්පිටල් එක ඇතුළට යෙඩකාට අපිට 
ඩලාකු සේදයක් ඇහුණා. ්බලෙඩකාට එතැෙ 
හිටපු ඩදඩගාල්ලක් මිනියක් ඩ්බදාගන්ෙ 
්බැරු්ව රණ්ඩු ඩ්වේවා. ඊට එහා පැත්ඩතන් 
ත්ව මිනියක් තිබුණා. ඩලඩා්ව ්බලලා අපි 
ආඩය එෙඩකාටත් අර තනිඩ්වලා තිබුණු 
මිනිය එතැෙ ඒ විදියටම තිබුණා. ත්ව 
සතියකින් විතර ආඩය අපි අර ඥාතිය්ව 
්බලන්ෙ ගියා. එතඩකාට මම එතැෙ හිටපු 
ෙර්ස් ඩකඩෙක්ඩගන් අර මිනිය ගැෙ 

ඇහු්වා. ඒ මිනිය භාරගන්ෙ 
කවුරුත්ම ආඩ්ව ෙැතිලු. 
ඉතින් රෙඩේ විදමින් 
අ්වසාෙ කටයුතු කළාලු. 
මම ්වැඩිය කතා්බහ 
ඩොකරෙ ඩකඩෙක් නිසා 
ජී්වත්වුණාද කියල්වත් 
ඩොදැෙ ද්වසක ඔඩේ 
මැරිලා යන්ෙ ඩ්වයි කියෙ 
්බයක් මට දැනුණා. ඒ ්වඩේම කාත් 
කවුරු්වත් ෙැති ඩමඩහම අය ඩ්වනුඩ්වන් 
ඩමාොමහරි කරේවා කියෙ එකත් එඩ්වඩල් 
මම හිතාගත්තා.”

ඔය සිදුවීශමේ පස්ශස් ඇය අශනෝො 

වීරසිංහ මහත්මියශගේ ශපෞරු්ෂ ්වර්්ධන 

්වැ�සටහේ්වලට සහභාගී ශ්වලා. 

“අශනෝො මිස්ශ�ේ ශපෞරු්ෂ සං්වර්්ධනය 

�ැන ඉශ�න�ේන �මේ දමයේති 

ශ�ාේශස්්කා මිස්ශ�නුයි රේදි්ක විමලසූරිය 

සර්ශ�නුයි රං�නය �ැන ඉශ�න�ත්තා.” 

ඒ අතශර්ම ඇය සු්බසා්ධන ්වැ�ත් 

පටේ�ත්තලු.

“අර සිදධිශයේ පස්ශස් අනිත් 

අය ශ්වනුශ්වේ මට ්කරේන 

පුළු්වේ ශමාන්වද කියලා මම 

්කල්පනා ්කො. එතශ්කාට 

මට අවුරුදු 15යි. ඉතිේ 

මූල්යමය උදව ්කරේන 

සල්ලි නැහැශේ. ඒ නිසා 

මම ස්ශවච්ාශ්වේ ෙමා 

නි්වාස්වල ඉංග්රීසි උ�ේ්වේන 

පටේ�ත්තා. අවුරුදු ශද්කක 

එශහම ඉ�ැේනු්වා. ඒ්ක මශගේ 

ජීවිශත් අමත්ක ශනා්වන ්කාලයක.”

අධ්යාපන ්කටයුතු්වලිේ පස්ශස් මිශෙල් 

සුසිල ආයතනශේ තිර පරීක්ෂණයට 

සහභාගීශ්වලා. ‘පුංචි පත්තර්කාරි’ කියන 

ඇශගේ මුල්ම චරිතය ඇයට ලැබිලා 

තිශයේශේ එතැනදි.

“ඊටපස්ශස ‘සුදු ඇඳශ�න ්කළු ඇවිදිේ’ 

ශටලිනාට්යශේ ප්ර්ධාන චරිතයක ලැබුණා. 

එහි රං�නය ශ්වනුශ්වේ මට ‘ශහාඳම නැගී 

එන නිළිය රයි�ේ සේමානය’, ‘ශහාඳම 

නැගී එන නිළිය සුමති සේමානය’ ්වශගේම 

රාජ්ය සේමානයකුත් ලැබුණා. ‘ශ�ෝ ස්්රී්ට’ 

කියන නාට්ය ශ්වනුශ්වේ 2021දී ශහාඳම 

සහාය නිළිය සේමානය ලැබුණා. ඉතිේ එදා 

ඉඳලා අද දක්වා සාර්්්ක්ව රං�න ්කටයුතුත් 

්කරශ�න යන්වා.” 

රං�නයට අඩිය තියපු ද්වශස් ඉඳලා 

ලැශ්බන ආදායශමේ 60%්ක මුදලක 

සු්බසා්ධන ්කටයුතු්වලට ශ්වේ ්කරේන තරේ 

්කාරුණි්ක හද්වතක ඇයට තිශයන්වා.

“මම උ�ේනපු ෙමා නි්වාස්වල පුංචි 

ෙමයි මාත් එක්ක හරි එ්කතුයි. ශ්වලා්ව්කට 

එයාලා මශගේ ශ�ෝේ එ්ක අරශ�න ශ�ාශටෝස් 

එශහම ්බලන්වා. ද්වසක ශ�ෝේ එශක 

සිනමේ ග්ෑේඩ් ශහාටශල් එශක මම �ත්තු 

ශ�ාශටෝස් ්ව�යක තිබුණා. අවුරුදු 7්ක පුංචි 

්බශ්බක ඒ්වා දැ්කලා එයාටත් එතැනට යේන 

ආසයි කිව්වා. එයාලා හැශමෝ්වම එතැනට 

එක්කරශ�න යන්වා කියලා එශ්වශල් මම 

හිතා�ත්තා. පස්ශස් අවුරුදදක විතර සල්ලි 

ලිය්නාග�ෝ 
ඩිකැප්රිගයෝ එක්ක 

වැ� කරන්්න 
ලැබුණු එක ෙැ්න 

සතුටුයි
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�්චර් ළඟ ෙෑ කියා ඇඬු අපි
ඉන්ඩන් දැන් හරි සන්ඩතාසින්...
ඔන්ලයින් ගැෙ ්බැණපු අපි දැන්
�්චර් ්බලේවා රිසි ඩලසින්...
පාඩමට දැන් අපත් හිත දී
ඩහාඳින් කරේවා අපි තුටින්...
සිේෙලුත් ෙෑ කියා ඇඬු අපි
ඩහායාගන්ේවා ඇවිදිමින්...

අපිට ශේ ගීතය ඇශහේන �ත්ශත් පහුගිය 

ශ්කාශරෝනා ්කාශල්. ශ්කාශරෝනා නිසා පාසල් ්වැහිලා 

අධ්යාපන ්කටයුතු ඔේලයිේ ක්රමයට සිදුශ්වන 

විදිය �ැනයි ගීතය පුරාම කියැශ්වේශේ. ගීතය �ායනා 

්කරේශේ පුංචි දැරියක හිේදම පාසල් දරු දැරියේ අතර 

ශේ ගීතය ශ්බාශහාම ෙනප්රිය වුණා. ශේ පුංචි �ායි්කා්ව 

තමයි සදු� සවිේද්ා අමුශ්කාටු්ව. තාමත් ්වයස අවුරුදු 

12යි. හැ්බැයි ශලාකු ශපාඩි ශ්කායි ්කාටත් ශ්කාශරෝනා 

්වසං�තය පිළිලයක ශ්වදදි ඒ්ක ශ්වස් ්වො�ත් 

ආශිර්්වාදයක ්කර�ේන ශේ පුංචි ශ්කල්ල සමත්වුණා. 

අේන ඒ නිසාම ‘්ධරණී’ අපිත් සදු� �ට ්කතා ්කරේන 

හිතු්වා.

සදු� � ඩකාඩරෝො කාඩල් �්චර් ළඟ ෙෑ කියලා ඇඬු්වා 
කියන්ඩන් ඇත්තද?

ඔව ඔව ශ්කාශරෝනා ්කාශල් අපට ඉස්ශ්කෝශල් තිබුශේ 

නෑශේ. මං එතශ්කාට පශේ පේතිශේ. ඔේලයිේ තමයි 

හැමශදම ඉ�ැේනුශව. ඒ්කට මශගේ ්වැඩි ආසා්වක 

තිබුශේ නෑ. ඉතිේ ඔේලයිේ අධ්යාපන රටා්වට 

ශ්කාටුශ්වලා ශ�්වපු ජීවිශත් �ැන ‘ටීචර් ෙඟ නෑ කියා 

හැ� අපි’ කියලා ගීතයක ්කො. ඒ්ක මට ලියලා දුේශේ 

අශයෝමා සඳමාලි ටීචර්. සංගීත්වත් ්කශේ මල්්ක මල්ල්ව 

සර්. ඒ ගීතයට ශ�ා�ාක ශහාඳ ප්රතිචාර ලැබුණා.

ඒ කියන්ඩන් දැන් දු්වඩේ ඉස්ඩකෝඩල් එඩහම සදු� හරි 
ෙෙ�ය ඇති ඩන්ද?

ශ�ා�ාක අය දැේ මා්ව දේන්වා. විදුහල්පතිතුමා, 

ගුරු්වරු, මශගේ යාළුශ්වෝ මා්ව හැමශ්වශල්ම දිරිමත් 

්කරන්වා. මං මුලිේ ඉශ�න�ත්ශත් දංශ්කාටු්ව ්කටුශ්කේද 

මිහිදු ප්රා්මි්ක පාසශල්. ඒ පාසශල්දි තමයි මට මුලිේම 

මශගේ හැකියා්වේ ඉදිරිපත් ්කරේන ඉ� ලැබුශේ. ප්ර්ධාන 

ශි� නායි්කා්වක ශ්වලත් හිටියා. දැේ මං ඉශ�න�ේශේ 

්කටුශ්කේද � සංඝශ්බෝධි ොති්ක පාසශල්. ඉතිේ 

පාසශලේ මශගේ �මනට ශලාකු සහායක ලැශ්බන්වා.

*සදු� ඒ �තඩයන් පස්ඩසත් �ත �පයක්ම කරලා 
තිබුණා ඩන්ද?

ඔව ඒ ගීතයට පස්ශස් ‘රෑශේ රෑශේ’ කියලා ගීතයක 

්කො. ඊටපස්ශස් ‘ගුරු උපහාර’ ගීතයක ්කො. ඒ හැම 

ගීතයකම ලිවශව අශයෝමා සඳමාලි ටීචර්. මුල් ගීත 

ශද්ක සංගීත්වත් ්කශේ මල්්ක මල්ල්ව සර්. ගුරු උපහාර 

ගීතය සංගීත්වත් ්කශේ තාර්ක සර්. අලුත් අවුරුදශද 

‘විහඟුේ ඉගි� අහස් �ැශබ’ කියන මශගේ අලුත්ම ගීතය 

එළිදක්වේනත් සූදානමිේ ඉේන්වා.

අපි දැක්කා දැන් ටික ද්වසකට උඩදි දු්වට සම්මාෙයක් 
ලැඩ්බේවා?

ශම්වර 'Future Leader 2022' සේමාන උශෙශල් මට 

සේමානයක ලැබුණා. මං සේමානයට නිර්ශදෙ ශ්වලා 

තිබුශේ ‘ශලාශ්වේ එශ්කක එක ශදය්කට ශ්වයි සමත’ 

කියන ්කතා්ව ශ්වනස් ්කරපු දරුශ්වක විදියට. 

ඒ කියන්ඩන් සදු� දු්ව ත්ව ත්ව ඩේ්වල්්වලට දක්්ෂයිද?
මං ශ�ා�ාක දක්ෂ �ායනයට. ඒත් මට නටේනත් 

පුළු්වේ. මශගේ අේමා නැටුේ ටීචර් ශ්කශනක. ඉතිේ එයා 

තමයි මට නැටුේ කියලා ශදේශේ. ඒ ්වශගේම ්වාදනයටත් 

මං ආසයි. ශ�ා�ාකම ්වාදනය ්කරේශේ ්වයලීේ එ්ක. 

්වයලීේ �ාේ්ධර්්ව විභා�ය ්කරේනත් ලෑස්තිශ්වලා 

ඉේශේ. ක්රී�ා්වක විදියට පාසශල්දි ශචස් ක්රී�ා ්කරන්වා. 

ඊට අමතර්ව ෙමා නිශවදි්කා්වක විදියටත් ්කටයුතු 

්කරන්වා. දැේ නේ රඟපාේන ්වශගේම එළිමහේ සංගීත 

සංදර්ෙන්වලට එශහමත් ආරා්ධනා ලැශ්බන්වා. මට 

ශහාඳට ලියේනත් පුළු්වේ. ශ්කාශරෝනා ්කාශල් ඉස්ශ්කෝල 

ෙමයිේට රෙශයේ රටක ්වටින ශපාතක ලියේන කියපු 

ශ්වලාශව මං ‘අේපචචි’ කියලා ්කවි ශපාතක ලිව්වා.

දැන් එතඩකාට ඩමච්චර ඩේ්වල් කරේදි දු්වඩේ අ�ාපෙ 
කටයුතු එඩහම මගඇඩරන්ඩන් ෙැේද?

අශේ නෑ. ඒ හැමශදම මං සම්බර්ව ්කරශ�න යන්වා. 

ඒ්කට මට මශගේ අේමා, තාත්තා ශදේනා ශ�ා�ාක උදව 

්කරන්වා. ඒ ශදේනම ගුරු්වරු. එයාලා තමයි මා්ව 

ඉදිරියට අරේ යේන ශ�ා�ාක මහේසි ශ්වේශේ.

දැන් එතඩකාට සදු� පුංචි දු්වඩේ අොගත 
්බලාඩපාඩරාත්තු්ව ඩමාකක්ද?

මශගේ අේමත් නැටුේ ටීචර් ශ්කශනක හිේදා මමත් 

නැටුේ ටීචර් ශ්කශනක ශ්වේන ආසයි.

එරින් ්න�කා කතු�සිංහ
(සදු� සවිේද්ාශගේ ම්ව)

“මං අේශමක විදියට ්වශගේම ගුරු්වරියක විදියට 

හැමශ්වශල්ම හිතන ශදයක තමයි ඕනම දරුශ්වක 

අධ්යාපනයටම හිර්කරලා තියේන ශහාඳ නෑ කියන 

එ්ක. එශහම ්කොම ඒ දරුශ්වෝ යේකිසි මානසි්ක 

ආතතිය්කට පත්ශ්වන්වා. ඒ නිසයි මං සඳු� දු්වට 

්බාහිර ශද්වල්්වලට යේන ්කැමැත්ත දුේශේ. එශහම 

ඉ� දුේනම එයා අධ්යාපන ්වැ� ටි්කත් ශ්වනදට ්ව�ා 

ශහාඳට ්කරේන පටේ�ත්තා. දැේ එයා හැම ්වාශරම 

පේතිශේ මුල් ස්්ාන තුන අතර ඉේන්වා. මට දැේ 

හිශතන්වා මං �ත්ත තීරණය හරි කියලා.”

• �වන් එස්.ගස්නවිරත්න

්ස�� ්ස�න්�ා අ�ගකාටුෙ

තකොතරානො කොතල් 
�චර ළඟ නෑ කිෙලො 

ඇ�්වට 
මට සේමොනෙක් 

ලැ�ණො

152023 ෙන්වාරි°04 ්වන ්බදාදා

ටුෙ

තකොතරානො කොතල් 
�චර ළඟ නෑ කිෙලො 

ඇ�්වට 
මට සේමොනෙක් 

ඇ�්වට 
මට සේමොනෙක් 

ඇ�්වට 

එ්කතු ්කරලා ඒ අය්ව එතැනට එක්කරශ�න ගියා. ඒ්ක තමයි 

මශගේ පේවැනි සු්බසා්ධන ව්යාපෘතිය.  එදා ඉඳලා අද ශ්වන්කල් 

අඩු ආදායේලා� පාසල්්වලට උප්කරණ ශදන ව්යාපෘතියක 

්කරශ�න යන්වා. සහල් ශ්බදාශදන ව්යාපෘතියකුත් ්කරන්වා. පසුගිය 

ඔකශතෝ්බර් මාශසදිත් මී�මු්ව ප්රශදෙශේ පවුල්්වලට සහල් ශටාේ 

ශද්කක ශ්බදලා දුේනා.”

සු්බසා්ධන ්වැ� ශ්වනුශ්වේ ඇයට ොති්ක ්වශගේම ොත්යේතර 

්වෙශයනුත් සේමාන ලැබිලා තිශයන්වා.

“දරු්වන් ඩ්වනුඩ්වන් කරෙ සු්බසා්ධෙ ්වැඩ ඩ්වනුඩ්වන් 2018දී 
මට දකුණු ආසියානු තරුණ සමුළුඩ්වන් ‘ඒ�යා ඉන්ස්පිඩර්්ෂන්’ 
සම්මාෙය ලැබුණා. ඔය සම්මාෙය ලැබුණට පස්ඩස් ආසියානු 
තරුණ සමුළු්ව එක්ක එකතුඩ්වලා රිසර්ච එකක් කරලා ඩපාතක් 
ලිේ්වා. ඒ ඩපාත එළිදැක්වුඩේ ඉන්දියාඩ්වදි. 2019 දී ඩලෝක තරුණ 
සමුළුඩ්වන් ඩම් ඩපාත ඩ්වනුඩ්වන් සම්මාෙයක් ලැබුණා. ඒ ්වඩේම 
එතෙදි ‘ෙැ්ෂෙල් �ත්’ සම්මාෙයත් මට ලැබුණා.”

ඇයට ලැබුණු ොත්යේතර සේමාන �ැන ්කතා ්කරදදි මට 

හිතුශේ ොත්යේතර ්වෙශයේ ඇය ශේ තරේ ඇ��මට ලකවු්වත් 

ඇශගේ ්වැ�පිළිශ්වල ශ්වනුශ්වේ අශේ රශ්ට උදවියශ�ේ ලැශ්බන 

ඇ��ේ මදි කියන එ්කයි.

“අර මම ශපාතක ලිව්වා කිව්වශේ. ‘සමාෙ අදෘශ්යමානතා්වය’ 

නැත්නේ සමාෙශේ අ්ව්ධානයට ලකශනා්වන පිරිස �ැන තමයි 

මම ලිවශව. ශලෝ්ක ප්ර්කට ‘Amazon’ ආයතනය හරහා තමයි ඒ 

ශපාත පබලිෂ් ්කශේ. ඔවුේ හරහා ශපාත පබලිෂ් ්කර�ේනත් 

මම සෑශහන මහේසි වුණා. දැේ මශගේ ශපාත රට්වල් 26්ක විතර 

අේතර්ොල බුකශ්ෂාේ්වල තිශයන්වා. එතැනිේ මට ලැශ්බන 

ආදායශමනුත් මම ශලාකු ්වැ�ක පටේ�ත්තා. 2020දී මම ්වැඩිහිටි 

ප්රො මධ්යස්්ානයක ආරේභ ්කො. ශේ්ක තිශයේශේ දිවුලපිටිශේ. 

ශ�්වල්්වල තනි්කශමේ, පාලුශ්වේ ඉේන ්වැඩිහිටියේට ශේ තැනට 

ගිහිල්ලා සිංදු්වක අහලා, ශපාතක කිය්වලා නැත්නේ ශගේේ එ්කක 

�හලා යාළුශ්වෝ එක්ක ්කතා ්කර ්කර සතුටිේ ඉඳලා යේන පුළු්වේ. 

දැනට ්වැඩිහිටිශයෝ 300ක විතර අපිත් එක්ක එ්කතුශ්වලා ඉේන්වා. 

උශද 8 ඉඳලා 5 ශ්වන්කල් මධ්යස්්ානය ඕපේ ්කරලා තිශයන්වා. 

ඔවුේ ශ්වනුශ්වේ ඒ හැමශදම ්කරේශේ ශනාමිශල්.”

ඒ ්කටයුත්ත �ැන ඇය ්කතා ්කශේ ශ්බාශහාම සතුටිේ. තමේ 

�ැන හිතන්වටත් ්ව�ා අනිත් මිනිස්සු �ැන හිතන ශමශහම තරුණ 

උදවිය ඉේන්වා කියලා හිතදදි අපිටත් දැනුශේ සතුටක. අ්වසාන 

්වෙශයේ ඇය ශේ මෑත්කදී සහභාගී වුණ ICSE 4 සමුළු්ව �ැනත් 

අපි ඇශ�ේ ඇහු්වා.

“අර්ත් ඩේ ඩෙට්වර්ක් සංගමඩේ නිඩයෝ�තඩයක් විදියට පසුගිය 
සැේතැම්්බර් මාඩස් ICSE 4 කියෙ සමුළු්වට මම සහාභ� වුණා. 
UN, යුඩෙස්ඩකෝ, යුනිඩසෆ, WWF ්වඩේ ඩගෝ�ය සංගම් ඇතුළු 
රට්වල් 50ක නිඩයෝ�තඩයෝ ඒකට සහභා� වුණා. ඉතින් එතැෙදි 
‘පරිසර සාක්්ෂරතා්වය සහ තිරසාර අ�යෙය’ කියෙ මාතෘකා්ව 
යටඩත් මටත් කතා කරන්ෙ ලැබුණා. ඉස්සර පංතිඩේ ඉස්සරහට 
ගිහිල්ලා කතා්වක් කරන්ෙ ්බඩයන් හිටපු මම එඩහම ඩලෝකයක් 
ඉස්සරහා කතා කළා කියලා දැඩෙේදි මට මං ගැෙම ආඩම්්බරයි.”

ඔය අතශර් මිශෙල් පවුශල් අයශ�ේ ඇයට ලැශ්බන සහාය 

�ැනත් මතක ්කො.

“ලස්සන, ්කැත, දුේපත්, ශපෝසත් කියලා ශේ ශලෝශක මිනිස්සු 

ශ්කාටස්්වලට ශ්වේශ්වලා. ඉතිේ නිතරම ්කැපිලා ශේේශේ ලස්සන, 

සල්ලි තිශයන අය විතරයි. ඔය අතශර් අපිට ශනාශපශනන අශේ 

උදව අ්වශ්ය පිරිසකුත් ඉේන්වා. ඒ අය්ව ්කාට්වත් ශේේශේ නැහැ. 

විශේ්ෂශයේ ්වැඩිහිටි උදවිය. පවුශල් වුණත් ්වයසට ගියහම 

අේමා, තාත්තාට අපි්ව ශ්කාචචර ඕනද කියන එ්ක අපි හිතේශේ 

නැහැශේ. ශමා්කද අපි හැශමෝම ඉේශේ ශලාකු ශර්ස් එ්ක්ක.

ඉතිේ ටි්කක ශර්ස් එශ්කේ නැ්වශතේන. ්වටපිට ්බලේන. 

අශපේ උදව ්බලාශ�න මිනිස්සු ඕනතරේ ඉේන්වා. තමේශගේ 

ජීවිශත් �ැන හිතන �මේ ඒ අය ශ්වනුශ්වනුත් පුංචි්වට හරි ශදයක 

්කරේන ්බලේන. එතශ්කාට ශේ සමාෙය ලස්සන ශ්වයි. ඉතිේ ශේ 

අලුත් අවුරුදශද ඉඳල්වත් එශහම සමාෙයක බිහිශව්වා කියන 

එ්කයි මශගේ ප්රාර්්නා්ව.”

ඡායා�ප - ෙධුසිංක සරිවර්ධ්න
හැ�ෙැන්�ෙ - ශිගරෝො ගෆාන්ගස්කා

ප�තලය - වි�වල විගල�, ජාඇල

• ගසවවන්දි ගහටටිආරච්චි
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ඇත්තටම ගර්�ණී ම්වක් ගැබිනි කාලඩේදී 
දකිෙ අහෙ ඩේ්වල්්වලට අනු්ව කුඩස් ඉන්ෙ 
දරු්වා හැඩගැඩහේවද? දරු්වාඩේ ්බාහිර 
ඩපනුම අම්මා දකිෙ ඩේ්වල්්වලට අනු්ව 
හැඩගැඩහේවා කියෙ කතා්ව ඇත්තක්ද? 

ශේ �ැන සං්වාදයක ශ�ා�න�ේන අපි 

ශේරාශදණිය විේ්වවිද්ාලශේ මහාචාර්ය 

අත්තනාය්ක එේ ශේරත් මහතාට ්කතා ්කො.

“ශ්වනදා විදියටම මම ඔය ්කතා්වත් 

මශගේ ්වෘත්තීය ජීවිතශේ අත්දැකීමකිේම 

පටේ�ේනේ. හැ්බැයි ශේ ්කතා්ව සමහර 

අ්වස්්ා්වලදී මම කියලා තිශයන්වා, 

සමහරුනේ අහලත් ඇති. ඒත් අද ්කතා 

්කරන මාතෘ්කා්වට ශහාඳටම අදාෙ ශ්වන නිසා 

ඒශ්කේම ්කතා්ව පටේ�ේනේ. 

මම විේ්වවිද්ාලශේ උ�ේ්වපු ්කාශල් මට 

ශහාඳටම හිත්වත් රූ්ක� ්කලා්ව උ�ේ්වපු 

මහාචාර්ය්වරශයක හිටියා. එතුමා රූ්ක� 

්කලා්වට ඉතාමත් තදිේ ඇලුේ ්කරපු නිසා 

ඔහුශගේ නි්වශස් ප්වා තැනිේ තැන රූ්ක� 

එල්ලලා හැ� ්කරලා තිබුණා. ඔය අතශර් 

ඔහුශගේ බිරිඳ �ැබ�ත්තා. ඇශගේ මුළු 

�ර්�ණී ්කාලය පුරා්වටම ඇයට ්වැඩිපුරම 

දකිේන ලැබුශේ අර ශ�දර එල්ලලා තිබුණ 

රූ්ක�. ඇය අතපත �ෑශව ශගේ පුරාම තිබුණ 

රූ්ක�. ඒ ්වශගේම ඇයට ්වැඩිපුරම අහේන 

ලැබුශණත් මහාචාර්යාශගේ ්කටිේ පිටවුණු 

රූ්ක� ්කලා්වට සේ්බේ්ධ ශද්වල්. ඔශහාම 

්කාලයක ගිහිල්ලා එතුමාශගේ බිරිඳ දරු්වා 

බිහි ්කො. ඒත් අපි ්කාට්වත් හිතා�ේන ්බැරි 

විදියට ඇයට ඉපදුශේ තනි්කරම රූ්ක�යක 

්වශගේ දරුශ්වක. 

ඒ දරු්වශගේ ඇතැේ අඟපස�, ඇරපු 

අතක නෑ අර ශ�දර එල්ලලා තිබුණ එ්ක 

රූ්ක�ය්ක විදියටම තිබුණා. ්වයසිේ 

්වැශ�නශ්කාට්වත් ඒ දරු්වා ්කතා්බහ 

්කශේ ශහෝ ඇවිදශද නෑ. අේතිමට අවුරුදු 

දාහතරක එකතැේ ශ්වලා ඉඳලා දරු්වා 

මියගියා. එතැනිේ පස්ශස් ඔහුශගේ පවුල් 

ජීවිතය ශදදරලා ගිහිල්ලා හිතපු නැති විදියට 

මුළු ජීවිශත්ම ්කණපිට හැරුණා. ඔහු ශ�දර, 

විේ්වවිද්ාලශේ තිබුණු ඔහුශගේ 

රූ්ක� නිර්මාණ, ඊට සේ්බේ්ධ 

ශපාතපත ප්වා ප්රසිදධිශේ පුචචලා 

අළු ්කරලා දැේමා. විේ්වවිද්ාලශේදී 

උ�ේ්වපු රූ්ක� ්කලා්ව අතෑරලා 

ශ්වනත් වි්ෂයක ශතෝර�ත්තා. 

ඔය සිදධිශයේ පස්ශස් මටත් 

හිතුණා ශේ �ැන ස්්වයං අධ්යනයක 

්කරේන ඕන කියලා. පස්ශස් මම 

මශගේ දු්වයි, ශල්ලියි �ැබ අරශ�න 

ඉේනශ්කාට මුළු ශගේ පුරාම ශ්බෝඩ් 

�ැහු්වා. මශගේ දු්වලා ශදේනශ�ම 

කුස තුෙ ඉේන මශගේ මුනුපුරු 

මිනිපිරිශයෝ උ�තුේ බුදධිමතුේ 

ශව්වා, තිසරශේ පිහිශටේ ්ධාර්මි්ක 

දරු්වේ ශව්වා කියලා. නිදුක ශව්වා, 

නිශරෝගි ශව්වා, සු්වපත් ශව්වා 

කියලා. ඒ ්වශගේම මුළු ශගේ පුරාම 

පේසල් ගිහිේ මල් පහේ පූො ්කරලා 

බුදුේ ්වඳින, අේමට තාත්තට ්වඳින 

පුංචි ෙමයිේශගේ පිේතූර එල්ලු්වා. 

ඒ අයශගේ ්කාමර්වල ද්වස පුරා 

ඇශහන නෑශහන �ානට ්බණ පිරිත් 

දාලා තිබ්බා. ඔ්බ විේ්වාස ්කරේන 

අද ශ්වනශ්කාට මශගේ අවුරුදු 

අේන ඒ නිසා ්කවුරුහරි ශ්කශනක 

මශ�ේ අහන්වා නේ දරුශ්වක ලැශ්බේන 

ඉේන අේමා ශ්කශනක දකින ශහාඳ නර්ක 

රූප, අහන ශහාඳ නර්ක ්වචන කුශස් ඉේන 

දරු්වාශගේ ශපනුමට සහ මනා ශපෞරු්ෂයට 

්බලපාන්වද කියලා මට ශදේන තිශයන 

උත්තශර් නිසැ්ක්වම ඔව කියන එ්ක තමයි.

අද ්කාශල් අේමලා දරුශ්වක කුසට 

ආපු හැටිශයම ඔය අේතර්ොලශයේ හරි 

සතිශපාේකට ගිහිල්ලා හරි සුදු හමක 

තිශයන, නිල් පාට ඇස් ශද්කක තිශයන 

්බ්බාලශ� ශ�ාශටෝ ටි්කක ශ�නැල්ලා 

්කාමශර් පුරාම එල්ල�ේන්වා. ඒ ඇශරේන 

ශ්කායි අේමද මල් ශදෝතක අරශ�න පේසල් 

යන, ලස්සන පුංචි ෙමා සාරියක ඇඳශ�න 

පේසලක අමදින, භා්වනා ්කරන දුශ්වකුශ� 

අහල පහල ග්නෝ්නලා්ට 
පන්සගල හාමුදු� ගවෝ වගේ 
ළෙයි ඉපගදන්ගන් ගකාගහාෙද?

භා�්වතුේ ්වහේශස් 

ජී්වමාන්ව ්වැ� ඉේන 

්කාශල් ද්වසක ආනේද 

හාමුදුරුශ්වෝ ්බැහැදකිේන ගියපු 

ශ්කාශසාල් රෙතුමා උේ්වහේශස්ශ�ේ 

ඉල්ලීමක ්කොලු. ඒ තමයි රෙතුමාශගේ 

අේතඃපුශර්ට ්වැ�ම ්කරලා ්බණ 

ටි්කක ශදෙනා ්කරේන කියලා. ඉල්ලීම 

පිළි�ත්ත ආනේද හාමුදුරුශ්වෝ 

අේතඃපුශර්ට ්වැ�ම ්කරලා ්බණ 

කියේන පටේ�ත්තලු. ඔය අේතඃපුශර් 

ඒ ශ්වනශ්කාට ්වැඩිහරියකම ඉඳලා 

තිශයේශේ �ැබ්බර බිශසෝ්වරු කියලා 

තමයි ශ්බෞද්ධ ශපාත්පත්්වල සඳහේ 

ශ්වේශේ.

දරුශ්වක ලැශ්බේන ඉේන අේමා 

ශ්කශනකුට බුදු ්බණ ටි්කක ඇශහන 

එ්ක මහා ඖ්ෂ්ධයක ්වශගේ ශදයක 

කියලා කියන්වශේ. ඒ නිසාම ශ්වේන 

ඇති ශ්කාශසාල් රෙතුමාටත් තමේශගේ 

�ැබ්බර බිරිේදෑ්වරුේට ්බණ ටි්කක 

අහේන සැලස්සුශ්වාත් ශහාඳයි 

කියලා හිශතේන ඇත්ශත්. ඒ නිසා 

ආනේද හාමුදුරුශ්වාත් ්වරිේ්වර ඔය 

අේතඃපුශර්ට ්වැ�ම ්කරලා ඔවුේ �ැන 

අනු්කේපාශ්වේ ්ධර්මය ශදෙනා ්කරලා 

තිශයන්වා. ඊටපස්ශස් නිසි ්කාලය 

ආ්වම ශේ බිශසෝ්වරු සියලුශදනා 

්වරිේ්වර දරු්වේ බිහි්කරදදී පුදුම 

්වැශඩ් කියේශේ ඒ හැම දරුශ්වකම 

ඇරපු අතක නෑ ආනේද හාමුදුරුශ්වෝ 

්වශගේමලු. අේතිමට ඉ්වසලා ඉ්වසලා 

්බැරිම තැන බුදු හාමුදුරුශ්වෝ ෙඟට 

ගියපු රෙතුමා උේ්වහේශස් ඉස්සරහා 

ඉඳශ�න ආනේද හාමුදුරු්වේට 

ශනාසෑශහේන ශදාස් කියලා තිශයන්වා. 

ඔශහාම විේනැහියක වුණාම ඉතිේ 

ශදාස් ශනාකිවශ්වාත් තමයි පුදුශේ 

කියලා ශ්කශනකුට හිශතේන පුළු්වේ. 

නමුත් ශ්බාශහෝම සා්ව්ධාන්ව 

අහශ�න හිටපු බුදු රොණේ ්වහේශස් 

ශමශහම ශ්වේන ශේතුවුණු ්කාරණා්ව 

�ැන ශ්කාශසාල් රෙතුමාට ශමේන 

ශමශහම පැහැදිලි ්කරලා දීලා 

තියන්වා. 

“මහරෙ, කිසියේ ම්වක දරු�ැ්බක 

කුස දරාශ�න සිටියදී ඇශගේ 

ශදශනත්්වලට ප්රියමනාප රූප දකිේශේ 

නේ, ්කනට ප්රිය උපදන දෑ අසේශේ 

නේ ඒ නිසා මනශස් මැශ්වන චිත්ත 

රූප්වලට අදාේව ඇයට ඊට සමාන 

වූ පිේ්වේත දරු උපතක සිදුශ්වයි. 

නමුත් ම්වක �ර්�ණී ්කාලශේදී අහිමිරි 

්වදේ අසමිේ, අප්රසේන රූප දකිේශේ 

නේ නිසැ්ක ්වෙශයේම ඇයට ඒ 

ඇසූ සහ දුටු ශද්වල්්වලට සමාන 

දරු උපතක සිදුශ්වන්වා ඒ්කාේතයි. 

ඔ්බශගේ අේතඃපුර බිශසෝ්වරුේට සිදුවී 

ඇත්ශත්ද ශමයමයි මහරෙ. දරු්වේ 

බිහි්කරනතුරුම ඔවුේට දකිේනට 

ලැබුශේ පිේ්වත් ආනේද ස්්වාමීේ 

්වහේශස්ශගේ රු්ව. අහේනට ලැබුශේ 

උේ්වහේශස්ශගේ හ�ේ ශදෙනා ්කරපු 

්ධර්මය. ඔශබ බිශසෝ්වරු උේ්වහේශස් 

ශදෙනා ්කරපු ්ධර්මය ශමශනහි 

්කරමිේ ්කාලය �ත ්කරදදී නිතර දුටු 

උේ්වහේශස්ශගේ ප්රසේන රු්ව සිහිවීම 

අරුමයක ශනාශ්වයි. ඒ නිසා ඔශබ රෙ 

දරු්වේට උේ්වහේශස්ශගේ පිේ්වත් 

ශපනුම ලැබීමත් අරුමයක ශනාශව.”

මුලිේම ඔය ්කතා්ව ටි්කක මතක 

්කරලා හිටිශේ අද අපි ්කතා ්කරේන 

යේශේ �ර්�ණී ම්වක ඒ ්කාලශේදී 

ඇසිය යුතු හා දැකිය යුතු ශද්වල් 

ශමාන්වාද කියන එ්ක �ැන නිසා.

විේ්වවිද්ාලශේ තිබුණු ඔහුශගේ 

රූ්ක� නිර්මාණ, ඊට සේ්බේ්ධ 

ශපාතපත ප්වා ප්රසිදධිශේ පුචචලා 

අළු ්කරලා දැේමා. විේ්වවිද්ාලශේදී 

උ�ේ්වපු රූ්ක� ්කලා්ව අතෑරලා 

ශ්වනත් වි්ෂයක ශතෝර�ත්තා. 

ඔය සිදධිශයේ පස්ශස් මටත් 

හිතුණා ශේ �ැන ස්්වයං අධ්යනයක 

්කරේන ඕන කියලා. පස්ශස් මම 

මශගේ දු්වයි, ශල්ලියි �ැබ අරශ�න 

ඉේනශ්කාට මුළු ශගේ පුරාම ශ්බෝඩ් 

�ැහු්වා. මශගේ දු්වලා ශදේනශ�ම 

කුස තුෙ ඉේන මශගේ මුනුපුරු 

මිනිපිරිශයෝ උ�තුේ බුදධිමතුේ 

ශව්වා, තිසරශේ පිහිශටේ ්ධාර්මි්ක 

දරු්වේ ශව්වා කියලා. නිදුක ශව්වා, 

නිශරෝගි ශව්වා, සු්වපත් ශව්වා 

තුනහමාර්ක පුංචි මිනිපිරියි, අවුරුදු පහ්ක 

මුනුපුරයි ඒ පුංචි ්වයසට උශද පාේදර 

ඇශඳේ බිමට ්බහිේශේ බුදුේ ්වඳිේන 

මල් ්ක�ේන ්බලාශ�න. අපිට ශ්කායිතරේ 

්වැ� තිබුණත් හැමදාම හ්වසට එයාල්ව 

මම පේසලට එක්කශ�න යේනම ඕශන. 

ඒ ශදේනා ශපාඩි්කමට ්වැඩිපුරම ්කැමති 

ෙමා සාරියටයි, ොති්ක ඇදුමටයි. ඒ නිසා 

අපි ඒ ශදේනට ලස්සන හුරුබුහුටි ෙමා 

සාරියකුයි, ොති්ක ඇඳුමකුයි මහලා ශ�නැත් 

දීලා තිශයන්වා පේසල් ඇඳශ�න යේන. 

ඇත්තටම මම ශේ �ැන කිවශව මශගේ දරු 

මුනුපුරාලා �ැන උදේ අනේන ශනශ්වයි. 

මශගේ හිත්වත් මහාචාර්ය්වරයාට වුණ සිදුවීම 

ඇතුශේ ඇත්තක තිශයන්වද කියලා ්බලේන 

මම ්කරපු අත්හදා්බැලීම නි්වැරදි ්බ්ව ඔේපු 

්කරලා ශපේනේන.

ෙගේ මිත්ර ෙහාචාර්යවරයා්ට 
�ක�යක් වගේ ද�ගවක් 

ඉපදුණා්ට පස්ගස් ෙගේ දුවයි ගලලියි 
ෙැ�ෙත ගවලාගව ෙිං ඒ ක්රෙය 

අතහදා බැලුවා



17 2023 ෙන්වාරි°04 ්වන ්බදාදා

පුශතකුශ�, සිංහල අශේ්කම තිශයන දරුශ්වකුශ� 

ශ�ාශටෝ එ්කක බිත්තිශය එල්ල�ේශන? සුදු ්බ්බාලශ� 

ශ�ාශටෝ ටි්කක එල්ලශ�න එලීනා, ශසෝ�යා, ෙැකලිනා, 

රයේ, ශ්කවිේ ්වශගේ ්බටහිර පේශන නේ ලිස්්ට එ්කකුත් 

ලියලා තියාශ�න උශද හ්වස මේතශර් ්වශගේ ෙප ්කර ්කර 

ඉේන්වා. දරුශ්වා වුණාහම ශ්කායි රශ්ට ඉපදුණත් ශමාන 

විදිශේ නමක තිබුණත් පුංචි එවුේ මල් ්වශගේ තමයි. ඒත් 

ඉතිේ ශමශහම ්කරන එශක විපා්කයද මේදා අද ්කාශල් 

ඉපශදන හැම දරු්වම යේතමට හය හතර ශත්රීශ�න 

එනශ්කාටම ්බලේශන පිටරට්කම පැන�ේන. උේ අේමා 

අේපා ්වැඩිහිටියේට �රු ්කරේන, සල්කේන දේශේ 

නෑ. ගුරු්වරශයකුට ්වඳිේන උේශ� ශ්කාේද හරියට 

නැශ්වේශන නෑ. හැ්බැයි ඒ ්කාශල් නේ වි්වාපත් යු්වෙක 

මුලිේම ්කශේ අනුරා්ධපුශර් � මහා ශ්බෝ�ේ ්වහේශස් 

ෙඟට හරි රු්වේ්වැලි මහා සෑය ෙඟට හරි යන එ්ක. 

ඒ ශමා්කද දේන්වද? ශේ මුළු ශලෝශ්කේම ්කාශගේ්වත් 

කුස්ක පිළිසිඳ�ේශත නැති ඉතාමත් පිේ්වේත ආත්ම 

සැරිසරේශන අනුරා්ධපුශර් රු්වේ්වැලි මහා සෑය ෙඟයි, 

� මහා ශ්බෝ�ේ ්වහේශස් ෙඟයි. ඒ නිසයි ඒ ්කාශල් 

බුදධිමත් මිනිස්සු වි්වාහ වුණ �මේ ්වැඩිපුරම තමේශගේ 

ඇස්්වලිේ ඒ්වශගේ පිේ්වේත තැේ ්බලේන ආශව ගිශේ. 

්වැඩිපුරම ්ධර්මය ශ්්වණය ්කශේ.

ඇයි අර ගීතශයනුත් ‘සිරිමා ශ්බෝ ස්්වාමිනි මට පිරිමි 

පුශතක ශදේනයි’ කියලා ඉල්ලන්වා අහලා ඇති ශේද? 

ඊෙඟට අහලා තිශයන්වද ශමේන ශමශහම ප්රසිද්ධ �ැමි 

්කවියක තිශයන්වා.

‘සත් සතියක් ඩේවී ඩේවී
තිසා ්වැ්වට යන්ෙයි
තිසා ්වැඩ්වන් දිය අරඩගෙ
්බත් ්බැඳඩගෙ කන්ෙයි
එතැෙ පටන් ඩේවී ඩේවී
උඩමලු්වට යන්ෙයි
උඩමලුඩේ ස්්වාමිනි මට
පුංචි දුඩ්වක් ඩදන්ෙයි’

ශේ ්කවිශයේ කියේශේ වි්වාහ වුණ �මේ ශ්වන 

ශ්කාශහ්වත් යේන ්කලිේ මුලිේම ශේවිලා අනුරා්ධපුශර් 

්වඳිේන යන යු්වෙක �ැන. හැ්බැයි අද ්කාශල් නේ ඊට 

්ව�ා ශ්වනස්. ශදේනා ශදමහල්ශලෝ ්බඳිේන ්කලිේම 

ගිවිසුේ�ත ශ්වන්වා අපි ශදේනා ්බැඳලා අවුරුදු 5ක 

නැත්නේ 6ක තනියම විශනෝද ශ්වමු කියලා. එශහමත් 

නැත්නේ අනුරා්ධපුශර් යන එ්ක ශ්කශස් ශ්වතත් මඟුල් 

ඇඳුම පිටිේම එයාශපෝ්ට එ්කට දු්වන්වා හනිමූේ යේන. 

දැේ ශමශහම කියනශ්කාට තරුණ දු්වලා පුතාලා මට 

්බනීවි එයාශගේ ්කාශල් ්වශගේ ශනශ්වයි අද ්කාශල් ශ්වනස් 

කියලා. ඒත් ්කාශලට �ැලශපේන ගිහිේ ්කර�ේන 

විනාශස නිසා තමයි අද ්කාශල් අේමා අේපට ්කතා 

්කරේන දේශන නැති එවුේ ්වැඩිහරියක බිහිශ්වලා 

තිශයේශේ. ඔය අේමලා තාත්තලා ශහාඳහැටි 

මත්ක තියා�ේන දරුශ්වෝ හදේන පටේ�ේන ඕන 

කුශසේ එළියට ආ්වට පස්ශස් ශනශ්වයි දරු්වා කුශස් 

ඉේනශ්කාටයි. ඒ දරු්වා කුශස් ඉේනශ්කාට අේමා 

පිේ්වේත ඇස් ශද්කට ප්රිය උපද්වන රූප දකිේන ඕන. 

එතශ්කාට තමයි දරු්වශගේ මනා ශපෞරු්ෂය ඒ විදියට 

කුස තුෙදිම හැශදේශන. ්කනට ප්රිය උපද්වන ්කතා 

අහේන ඕශන. එතශ්කාට තමයි කුශස් ඉේන දරු්වශගේ 

මනා ශපෞරු්ෂයට ගුණ�රු්ක ්බ්ව සහ හැදියා්ව කියන 

එ්ක එ්කතුශ්වේශන. දරුශ්වක ලැශ්බේන ඉේන අේමලා 

රහතේ ්වහේශස් නමක ්වශගේ හැසිශරේන ඕන, හිත 

නි්වන ශද්වල් දකිේන ඕශන කියලා කියේශේ ්කට 

්කහන්වට ශනශ්වයි. 

ඒ ්වශගේම ඔය ශද්වල්්වලම අනිත් පැත්තට දරුණු 

ශද දකින, දරුණු ශද අහන ්කතා ්කරන දරුණු විදියට 

හිතන පතන අේමලාට ඒ විදිශේ දරුශ්වක උපදින 

එ්කත් ඒ්කාේතයි. ඔය ්කලිේ ්කතාශව බුදු හාමුදුරුශ්වෝ 

ශ්කාශසාල් රෙතුමාට පැහැදිලි ්කරලා දුේශනත් ඔය 

ටි්කමයි.

අේන ඒ නිසා මම අශේ තරුණ �ලට පුතාලට 

කියේශේ මනා ශපෞරු්ෂයක තිශයන උ�ත් බුදධිමත් 

දරුශ්වක ්බලාශපාශරාත්තුශ්වේ ඉේන්වා නේ නිතර 

ශදශවශල් හිත නි්වන ශද්වල් දකිේන.. අහේන... ඒ 

්වශගේම ප්රචේ�ත්්වශයේ ශතාර දරුශ්වක අ්වශ්යනේ 

විශේ්ෂශයේම ඔය ්කාලසීමාශවදී ්ධාර්මි්ක්ව 

ජී්වත්ශ්වේන.”

� මහා ශ්බෝ�ේ ්වහේශස් ෙඟයි. ඒ නිසයි ඒ ්කාශල් 

බුදධිමත් මිනිස්සු වි්වාහ වුණ �මේ ්වැඩිපුරම තමේශගේ 

ඇස්්වලිේ ඒ්වශගේ පිේ්වේත තැේ ්බලේන ආශව ගිශේ. 

්වැඩිපුරම ්ධර්මය ශ්්වණය ්කශේ.

පුශතක ශදේනයි’ කියලා ඉල්ලන්වා අහලා ඇති ශේද? 

ඊෙඟට අහලා තිශයන්වද ශමේන ශමශහම ප්රසිද්ධ �ැමි 

්කවියක තිශයන්වා.

ශ්කාශහ්වත් යේන ්කලිේ මුලිේම ශේවිලා අනුරා්ධපුශර් 

්වඳිේන යන යු්වෙක �ැන. හැ්බැයි අද ්කාශල් නේ ඊට 

්ව�ා ශ්වනස්. ශදේනා ශදමහල්ශලෝ ්බඳිේන ්කලිේම 

ගිවිසුේ�ත ශ්වන්වා අපි ශදේනා ්බැඳලා අවුරුදු 5ක 

නැත්නේ 6ක තනියම විශනෝද ශ්වමු කියලා. එශහමත් 

නැත්නේ අනුරා්ධපුශර් යන එ්ක ශ්කශස් ශ්වතත් මඟුල් 

ඇඳුම පිටිේම එයාශපෝ්ට එ්කට දු්වන්වා හනිමූේ යේන. 

දැේ ශමශහම කියනශ්කාට තරුණ දු්වලා පුතාලා මට 

්බනීවි එයාශගේ ්කාශල් ්වශගේ ශනශ්වයි අද ්කාශල් ශ්වනස් 

කියලා. ඒත් ්කාශලට �ැලශපේන ගිහිේ ්කර�ේන 

විනාශස නිසා තමයි අද ්කාශල් අේමා අේපට ්කතා 

්කරේන දේශන නැති එවුේ ්වැඩිහරියක බිහිශ්වලා 

තිශයේශේ. ඔය අේමලා තාත්තලා ශහාඳහැටි 

මත්ක තියා�ේන දරුශ්වෝ හදේන පටේ�ේන ඕන 

කුශසේ එළියට ආ්වට පස්ශස් ශනශ්වයි දරු්වා කුශස් 

ඉේනශ්කාටයි. ඒ දරු්වා කුශස් ඉේනශ්කාට අේමා 

පිේ්වේත ඇස් ශද්කට ප්රිය උපද්වන රූප දකිේන ඕන. 

• ලිහිණි ෙධුෂිකා

“අපිට ්කේන සල්ලි නෑ. දරුශ්වෝ නේ 

්බ�ගිේන ඉ්වස�ේන ්බැරු්ව අො�ත්ත 

�මේමයි. උේ  ්බ�ගිේශේ අෙනශ්කාට අපි 

�ාමසිශයේ මත්ශපති ශ�නත් දීලා නිේදට ය්වන්වා. 

එතශ්කාට නිේද යන්වා. ්කවුරු ශමාන්වා කිව්වත් 

ශ්වන ්කරේන ශදයක නෑ. අපි ශ�ා�ාක අසරණයි.”

ශේ ශෙෝ්කාලාපය ඇශසේශේ අසල්්වැසි 

ඇේ�නිස්්ානශයනි. තාලි්බාේ සංවි්ධානය එරට 

පාලනය සියතට �ැනීම ශේතුශ්වේ එරටට ලැශ්බන 

විශදෙ අරමුදල් නැ්වතීයාම නිසා මිලියන �ණන්ක 

ෙනතා්වක දැේ සා�තයක ශපශනන මානයට 

පැමිණ තිශබ. එහි ශ�ාදුරු ්බ්වට පත්වූ ශදමාපියේ 

කුසගිේශේ හෙන දරු්වේශගේ කුසගිනි සඟ්වේශේ 

මත්ශපති ල්බාදී නිද්ා�ලී ්කරමිනි

එදා ඇේඝනිස්්ානශේ ශහාඳ ශහාඳ රැකියා 

්කෙ ්බහුතරයක පිරිමි අද ්වනවිට වදනි්ක කුලී 

්කේ්කරු්වේ �ාණට ්වැටී තිශබ. ඒ නිසා ්බ�වියත 

රැ්ක�ැනීමට ඔවුේ ශනා්කරන ශදයක නැති තරේය. 

ඇතැමුේ ඔවුේශගේම ෙරීර අ්වය්ව මුදලට විකිණීමට 

ශපෙැ� තිශබ.

“මට දැෙගන්ෙ ලැබුණා ්වකුගඩු්වක් විකුණු්වම 
ඩලාකු ගාණක් ලැඩ්බේවා කියලා. ඉතින් ්බඩගින්ඩන් 
ඉන්ෙ ්බැරිකමට මං මඩේ ්වකුගඩු්වක් විකුණු්වා. 
ඇත් තටම ඩ්වෙ කරන්ෙ ඩදයක් තිබුඩණ් ෙෑ. 
ඩකාඩහාමහරි ඒ ඩ්වනුඩ්වන් මට  ඩලාකු ගණෙක් 
ලැබුණා.”

ඒ සේමු�ේ ය. එතරේ මුදලක ඔහු ඊට ශපර දැ්ක 

ශනාතිබුණු නිසා සේමු�ේට ්වකු�ඩු්ව අහිමිවීශේ 

ශවදනා්ව පරයා යන සතුටකද තිබිණි. එශහත් ඔහුට 

සිදුවී තිබුශේ එකී මුදලිේ අ�කම සිය පවුලට ආහාර 

මිලදී �ැනීම සඳහා �ත් ණය මුදල් පියවීමටයි. ඒ 

නිසාම දැේ ඔහු යළිත් ශවදනාශ්වේ ප්වසේශේ 

ශම්වැේනකි.

“මඩේ ්වකුගඩු්ව විකුණු්වාට පස්ඩස් මට 
දැඩෙන්ඩන් මම මිනිඩහක්ඩගන් ්බාගයක් විතරයි 
කියලා. මඩේ ්බලාඩපාඩරාත්තු සුන්ඩ්වලා ගියා. 

බ�ගින්්න 
ඉවසෙන්්න 
බැ�ව 
ෙෙ දුව 
විකුණුවා

• �වන් එස්.ගස්නවිරත්න

ඩමඩහම ගිඩයාත් මම මැරිලා යයි කියලා මට 
හිඩතේවා. දැන් ආඩයත් අපි ද්වසක් ඇර ද්වසක් 
කන්ඩන්. ඩහට අනිේදට එඩහම්වත් කන්ෙ ්බැරිඩ්වයි.”

සේමු�ේ එශස් කියදදී �රීනා කියේශේ ම්වක 

ශනාකියන අේදශේ ඇඟ හිරී්වැටී යන ්කතා්වකි. ඒ ්බ� 

ගිේදර නි්වා�ැනීමට කියා ඇශගේ කුශසේ උපේ එ්කම 

දැරිය මීට ටි්ක දින්කට ඉහතදී විකුණා දැමූ ්බ්වයි.

“මම මඩේ දු්ව ඩලාකු මුදලකට විකුණු්වා. ඒ 
විකුණේදි දු්වට අවුරුදු පහයි. දරු්වන් විකුණෙ එක 
ඉස්ලාමීය නීති්වලට පටහැනියි කියලා අපි දන්ේවා. 
එඩහම විකුණෙ එඩකන් දරු්වන්ඩේ ජීවිත අෙතුඩර් 
්වැඩටෙ ්බ්වත් අපි දන්ේවා. එඩහමයි කියලා ඩ්වෙ 
කරන්ෙ ඩදයක් ෙෑ.”

�රීනා තම දියණිය විකුණා ඇත්ශත් ්වයස අවුරුදු 

14ක ්වනවිට එරශ්ටම පිරිමි ෙමශයකු සමඟ වි්වාහවීම 

සඳහා කු�ා පිරිමි දරුශ්වකු සිටින පවුල්කටය.

“ඩකල්ල විකුණලා ගත්ත සල්ලි්වලින් ඩගාඩක් 
වියදම් වුඩණ් කෑම්වලට. ත්වත් ඩකාටසක් මඩේ ්බාල 
පුතාට ඩ්බඩහත් ගන්ෙ ගියා. එයාට මන්දඩපෝ්ෂඩන් 
හැදිලා ඉන්ඩන්. ඇඟ නිකන් දරඩකෝටටක් ්වඩේ.”

ශේ දින්වල ඇේ�නිස්්ානශේ ශ්බාශහෝ ප්රශදේවලිේ 

ඇශසේශේ ශම්වැනි ්කණ�ාටුදාය්ක ්කතාය. 

සුලිලා ද මීට මාස කිහිපය්කට උ�දී සිය 

්වකු�ඩු්වක විකුණා දැමූ ්කාේතා්වකි. 

ඒ ණයක පියවීමටය. එශහත් ්වකු�ඩු්ව 

විකුණීශමේ ලැබුණු මුදල ඊට සෑහී නැත. 

දැේ ණය දුේ පුද�ලයා කියේශේ හිඟ 

ණය මුදල් ශ්වනුශ්වේ ඔහුට ඇශගේ දියණිය 

විකුණා දමන ශලසයි. 

ශේ අතර දැඩි සා�තයක ශපශනන 

මානශේ කුසගිේශනේ ්බැට්කන ඇේ�ේ 

්වැසියේ �ැන තාලි්බාේ සංවි්ධානය 

පසුගියදා විශේ්ෂ ප්ර්කාෙයක සිදු්කර තිබුණි. 

ඔවුේ එහිදී ප්වසා තිබුශේ ශේ තත්ත්්වයට 

ශේතු්ව ඇේ�නිස්්ානයට ොත්යේතර 

සේ්බා්ධ්ක පන්වා තිබීම ්බ්වයි. ඔවුේ එශස් 

කියදදී එකසත් ොතීේශගේ සංවි්ධානය 

ප්වසේශේ කුසගිේන යනු මේද�ාමී සහ 

නිහෙ ඝාත්කශයක ්බ්වත් එහි ්බලපෑම 

සෑමවිටම ක්ෂණි්ක්ව ශනාශපශනන ්බ්වත්ය. 

එනිසා ඇේ�නිස්්ානය තුෙ ක්රමශයේ බිහිශ්වමිේ 

ප්වතිේශේ මානු�ය ව්යසනයක ්බ්ව ඔවුේශගේ අදහසයි.

“අඩේ රටට ඩ්වලා තිඩයෙ ඩේ ගැෙ අපට පුදුම 
ලැ�ෙයි. සමහර ඩ්වලා්වට අපට හිඩතේවා ඩමඩහම 
ජී්වත්ඩ්වේවට ්වඩා මැඩරෙ එක ඩහාඳයි කියලා.”

්කවුරු ්කවුරුත් ප්රේනයට ශේතු්ව ශසායා්බලදදී 

ප්රේනශයේ ්බැට්කන ඇේ�ේ ්වැසිශයෝ එ්ක හ�ේ 

කියන ්කතා්ව ඒ්කය. ත්වත් ටි්ක දිනකිේ කුසගිේන 

ඉ්වසා�ත ශනාහැකි්ව ඔවුේ ඔවුේශගේම මස් අනුභ්ව 

්කෙත් එහි පුදුම ශ්වේනට ශදයක නැත.
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ශේශසට අරේ ගිශේ. අේතිමට මම හිතු්වටත් 

්වැඩිය එයාලා මශගේ ශකක එ්කට ආස වුණා. 

ශ්කාචචර ආසා වුණාද කියන්වා නේ ශකක 

එ්ක ්කැපු්වත් හරි ආසා්වට්වත් ්කෑල්ලක 

ඉතුරු වුශේ නෑ.”

එලිසශ්වටා රැජිනශගේ සූපශවදියාට 

ශ්වචච ්වැශඩ් ්වශගේම එ්කකම තමයි 

ලකෂ්මිටත් ශ්වලා තිශයේශේ. ශ්කාශහාම 

නමුත් එතැේ පටේ ශකක ඇශගේ ජීවිතශේ 

ශ්වනස්ම පිටු්වක ශපරලූ ්බ්ව තමයි ඇය 

කියේශේ. ඊටපස්ශස් විශව්කයක ලද හැම 

අ්වස්්ා්ව්කම ශකක හදලා සැමියාට, 

දරු්වේට විතරක ශනශ්වයි ්කාර්යාලශේ 

යහළු ශයශහළියේටත් පිළි�ේ්වලා 

තිශයන්වා. ඒ අයශ�ේ ලැබුණු ප්රතිචාර 

තමයි ඊටපස්ශස ලකෂ්මිශ� �මනට පාර 

ශපේනලා තිශයේශේ.

“ඊටපස්ශස මම නි්කමට ්වශගේ 

ඉේටර්ශන්ට එශක දැේවීමක පල්කො ශකක 

ඇණවුේ භාර�ේන්වා කියලා. ලැබුණු 

ඇණවුේ්වලිේ හදේන ශත්ශරන ශකක 

තනියම හදලා අනිත් ඒ්වා හැම එ්කකම 

ඉේටර්ශන්ට එශ්කේ ්බලාශ�න තමයි 

හැදුශව. එශහම ශනාදේන ශකක එ්කක 

හදන ්වාරයක �ාශේ මම අලුත් ශදයක 

ඉශ�න�ත්තා. ඒ ඇශරේන ඒ ශ්වනශ්කාටත් 

මම කිසිම පේතිය්කට ගිහිේ ශකක පාඨමාලා 

හදාරලා තිබුශණ නෑ.”

එතැේ පටේ ලකෂ්මි ඇයට ලැශ්බන 

ශකක ඇණවුේ සියල්ලකම භාරශ�න 

තිබුශේ රැකියා්වටත් යන අතරතුර. 

එශහම ශකක විකුණලා අතට ලැශ්බන 

අමතර ආදායම ඊට ්වැඩිය ශලාකු හීනයක 

ශ්වනුශ්වේ ඇය ඉතිරි ්කො. 2013 ්වසශර්දී 

ශ්බාරැල්ල YMBA ශ�ා�නැගිල්ශල් ‘ලකෂ්මි 

කුමාරි ෂු�ර් ස්ටූඩිශයෝ’ ආරේභ වුශේ ඒ 

උත්සාහශේ ප්රතිඵලයක විදියට. 

“ෂුගර් ස්ටූඩිඩයෝ එක පටන්ගත්තට 
පස්ඩස් මම ඩගදර ඩක්ක් ඇණවුම් භාරගන්ෙ 
එක ෙතර කළා. මීට අවුරුදු තුෙකට කලින් 
මංගල උත්ස්ව්වලට රුපියල් ලක්්ෂ තුෙට 
හතරට මම එක ඩක්ක් ඩගඩිය විකුණලා 
තිඩයේවා. 2020 ඩප්බර්වාරි මාඩසට විතරක් 
මම ඩක්ක් විකුණලා රුපියල් ලක්්ෂ 36ක් 
ඩහායලා තිඩයේවා. මම හිතන්ඩෙ ඩම් 
ඩක්ක් ව්ාපාරය හරියට කරන්ෙ පුළු්වන් 
කාන්තා්වකට ඩගදර ඩ්වලා මාඩසට ලක්්ෂ 
10ක් හම්්බකරන්ෙ පුළු්වන්. ලක්්ෂ 10ක් 
්බෑමයි කියලා කවුරුහරි කියේවාෙම් මම 
ඕෙ ඩකඩෙකුට ඩ්බාඩහාම විශ්වාසඩයන් 
කියේවා ලක්්ෂ 5ක් අනි්වාර්යඩයන්ම 
ඩහායන්ෙ පුළු්වන්.”

ශකක හදලා ලකශ්ෂට ශ්කාඩිය දාන 

විදිය �ැන අනිත් අයටත් කියලා ශදේන 

ඇය ශේ ්වනවිට ්බත්තරමුල්ල, �ේපහ, 

මී�මු්ව, රත්නපුර, මාතර, කුරුණෑ�ල සහ 

නු්වර කියන ශේ සියලුම ප්රශදේවල පේතිත් 

ප්වත්්වන්වා.

“මශ�ේ ඉශ�න�ත්ත ශ�ෝලශයෝ 

පහශොස්දාහ්කට ්වැඩි ප්රමාණයක රට පුරාම 

ඉේන්වා. මශගේ ෙඟ අවුරුදද්ක ශහෝ මාස 

6්ක ශකක පාඨමාලා්වක ඉශ�න�ේන එන 

ෙමශයකුට මාස තුනක හතරක යනශ්කාට 

පාඨමාලා්වට යට ්කරපු මුදල් ශකක්වලිේ 

හරි හේ්බ්කරශ�න ව්ය්වසායි්කා්වක විදියට 

නැගිටිේනත් මම අත දීලා තිශයන්වා. 

ඉදිරියටත් ඒ්ක එශහම ්කරන්වා.

මම අශේ ්කාේතා්වේට කියේශේ උශද 

ඉඳේ රෑට රෑ ශ්වන්කේ මහත්තයා �ේන 

පඩිශයේ ශඩ්ටා ්කාඩ් දාශ�න ශේස්බුක එශක 

උ� පහල යේන ්කාශල් නාස්ති ්කරේන එපා. 

ඔය අේතර්ොලය වුණත් තමේට ්වැ�ක 

ශ්වන විදියට පාවිචචි ්කරේන. ශමා්කද මම 

්බය නැතු්ව එශහම කියේශන ශකක �ැන 

ශමශලෝ හසරක ශනාදැන හිටපු මම පේවැනි 

ශකක එ්ක හැදුශව අේතර්ොලශේ පිහිශටේ 

නිසා.”

• ලිහිණි ෙධුෂිකා

ඒ ්කාශල් රුසියාශව රේකේ ්කරපු පේවැනි ඇශලකසැේ�ර් රෙතුමාශ� බිරිඳ තමයි 

එලිසශ්වටා ඇශලකශසවනා. රජුශගේ බිරිඳ වුණාට ශමා්කද රෙශ�දර උදවිය රොටත් ්ව�ා 

එයාට ්බයයිලු. පුදුම ශ්වේන ශදකුත් නෑ. ශමා්කද ්කතා්වටත් කියන්වශේ, රො වුණත් 

ශ�දර �ෑනිට යටයි කියලා. ඉතිේ ශේ එලිසශ්වටා රැජින ඒ ද්වස්්වල රෙශ�දර උදවියට 

නීතියක පන්වලා තිබිලා තිශයන්වා. ඒ තමයි රෙශ�දර අහල්කට්වත් මී පැණි නේ ශගේේන 

එපා කියලා. ශමා්කද අපිට මී පැණි සු්වඳ වුණාට එයාට ඒ්වා පුදුමා්කාර විදියට �ඳයිලු. 

ඒ නිසා ඇය ශ්වනුශ්වේ හදන කිසිම ්කෑම්කට ශහෝ අතුරුපස්කට මී පැණි ශනාදා ඉේන 

රාෙකීය මුළුතැේශ�යි සූපශවදීේ ්කටයුතු ්කරලා තිශයන්වා. ඒ වුණාට ඔය කිසිම ශදයක 

ශනාදැන රාෙකීය මුළුතැේශ�ට අලුශතේ ්වැ�ට ආපු සූපශවදිශයක මුල්ම ද්වශස් හිශත් 

හැටියට මී පැණි දාලා එලිසශ්වටා රැජිනට රසම රස අතුරුපසක හැදු්වලු. ඒ ්බ්ව දැන�ත්ත 

අශනක සූපශවදිශයා කියලා තිශයන්වා අද නේ උඹ ඉ්වරයි, ශ�දර යේන ලෑස්ති ශ්වයේ 

කියලා. ්කතා්ව දැන�ත්තට පස්ශස ශේ අලුත් සූපශවදියාට ශහාඳ අදහසක පහල ශ්වලා. 

ඔහු පුළු්වේ තරේ ඉකමනට ශේ අතුරුපස එ්ක ්වශ්ටට ඝන්කේ පාේපිටි ත්ටටු්වක ත්වරලා 

පුළුස්සශ�න ඒ්ක ්වශ්ටටම ඝන්කම ඇති ක්රීේ ත්ටටු්වකුත් තැ්වරු්වලු. දැේ ඉතිේ ශේ නමක 

නැති අමුතුපශේ ්කෑමත් අරශ�න ගිහිේ ඔහු පණ ්බශේ �ැහි �ැහි එලිසශ්වටා රැජිනට 

දුේනලු. ඊටපස්ශස පුදනශ්කාටම ්කාපි ය්කා කියලා ශ්කායි ශමාශහාශත ්කෑම එශ්කේ මූණට 

්වදියිද කියලා ්බශයේ එතැනටම ශ්වලා ඉඳලා තිශයන්වා. හැ්බැයි සිද්ධශ්වලා තිශයේශේ 

්කවුරුත් ශනාහිතපු ශදයක. ශේ අතුරුපසය ්කෑ්වට පස්ශස් ඒශ්ක රසට ්වහ ්වැටුණ 

එලිසශ්වටා රැජින අලුත් සූපශවදියාට ස්තූති ්කරලා මල් මාශලකුත් දැේමලු. ඒ විතරක 

ශනශ්වයි ්වැරදීමකිේ හැදුන නමක නැති ශේ අතුරුපසයට විලාසිතා ශකක කියලා ලස්සන 

නමකුත් දාලා රශ්ට ෙනතා්වට අඳුේ්වලා ශදේන ්කටයුතු ්කොලු. අද අපි හැශමෝටම උපේදින 

සාද, වි්වාහ මං�ල උත්ස්ව, ප්රිය සේභා්ෂණ්වලට නැතු්වම ්බැරි අයිසිේ ශකක නිර්මාණය 

වුශේ ඕේ ඔශහාමයි කියලා ්කතා්වක තිශයන්වා. ඒ ්කතාශව ඇත්ත නැත්ත ශමා්කක වුණත් 

ශකක �ැන අපි දැේ කියේන යේශේ නේ ඇත්තම ්කතා්වක. 

ගක්ක්වලින් 
ලක්ගෂේට 

ගකාඩි දා්න 
ලක්ෂ්මි

එක 
ොගසක 

ෙෙ 
ගක්ක් 

විකුණලා 
ලක්ෂෙ 
36ක් 

ගහායලා 
තිගය්නවා

‘ලකෂ්මි කුමාරි ඉේටර්නැ්ෂනල් ෂු�ර් 

ස්ටූඩිශයෝ’ අධිපතිනිය ්වන ලකෂ්මි 

කුමාරිශගේ ්කතා්වත් ටි්කක ඒ ්වශගේ 

එ්කක. ්වැලිම� ඉපදුණ ලකෂ්මි උසස් ශපෙ 

ලියලා ශ්කාෙඹට ආශව ඇඟලුේ ්කර්මාේත 

ආයතනය්ක රැකියා්ව්කට. අේතිශේදි 

රස්සා්ව ්වශගේම පරස්තා්වත් ශ්කාෙඹිේම 

්කර�ත්තු ලකෂ්මි, වි්වාහශයේ පස්ශස 

ශහෝ්කේදර ප්රශදෙශේ පදිංචියට ගියා. අද 

ශ්වනශ්කාට ඇය දරු්වේ තුේශදශනකුශගේ 

අේමා ශ්කශනක. ඒ ්වශගේම ඇය මුළු රටම 

දේන ශකක නිර්මාණ ආයතනයක ්වන 

‘ලකෂ්මි කුමාරි ඉේටර්නැ්ෂනල් ෂු�ර් 

ස්ටූඩිශයෝ’හි හිමි්කාරිනිය ශ්වචච විදිය 

�ැන තමයි අපි ශේ කියේන යේශේ. ශේ 

ශ්වනශ්කාට ශකක නිර්මාණ �ැන ඇයට ඇති 

පලපුරුදද ්වසර දහයක. ඒ ්කාලය තුෙදී 

NVQ 4 සහති්කය ්වශගේම ශකක නිර්මාණ 

සේ්බේ්ධ්ව ලේ�ේ විේ්වවිද්ාලශයේ 

ආචාර්ය උපාධියකුත් ඇය හිමි්කරශ�න 

තිශයන්වා. ඒ විතරක ශනශ්වයි මීට අදාේව 

ොත්යේතර දිනූ ඉහෙම සහති්කය ්වන 

Wilton Method Instruction සහති්කයත් 

හිමි්කරශ�න අ්වසේ. ඒ නිසා ඉතාමත් 

ශ්කටි ්කාලය්කදී ඇය ලැබූ ශේ ්වෘත්තීය 

සාර්්්කත්්වශේ රහස �ැන යමක ්කතා 

්කරේන ඕන කියලා අපි හිතු්වා.

“2012 අවුරුේඩද මඩේ ඩද්වැනි දු්වඩේ 
උපන්දිෙය ද්වඩස ඇයට ලස්සෙ ඩක්ක් 
එකක් කඩඩන් ඩගෙැල්ලා ඩදන්ෙ මඩේ 
අඩත් සල්ලි තිබුඩණ් ෙෑ. ඩමාකද කරන්ඩන් 
කියලා කල්පො කරෙඩකාට මට හිතුණා 
අඩුමතරමින් පුළු්වන් විදියට ඩගදර්වත් 
ඩක්ක් එකක් හදලා ඩදන්ෙ ඕඩෙ කියලා. 
එඩහම හිතු්වට ඩමාකද මම ජීවිඩත්ට්වත් 
තනියම ඩක්ක් එකක් හදලා තිබුඩණ ෙෑ. 
හදන්ෙ දැෙඩගෙ හිටිඩයත් ෙෑ. ඊටපස්ඩස 
ඩකාඩහාමහරි ඉන්ටර්ඩෙට එඩකන් 
්බලාඩගෙ ඩක්ක් එකක් හදන්ෙ පටන්ගත්තා. 
අ්වසාඩෙ රස ඩකාඩහාම ඩ්වතත් ඩක්ක්්වල 
හැඩඩයි, ඩපනුමයි තිඩයෙ ඩක්ක් එකක් 
හැදුො කිේඩ්වාත් තමයි හරි.”

ඒ �ැන මතක ්කරදදී ප්වා ඇශගේ 

මුහුණට ආශව හිනා්වක.

“ඊටපස්ශස මට හිතුණා ඒ ්බටර් ශකක 

එ්ක ්වශ්ටට ලස්සන අයිසිේ ත්ටටු්වක �ාේන 

තිබුණානේ නියමයි ශේද කියලා. හිතුණට 

ඉතිේ හරිම විදියට අයිසිේ හදේන අ්වශ්ය 

්කරන ශස්රම ශද්වල් ඒ ශ්වලාශව ශ�දර 

තිබුශණ නෑ. ඒ වුණාට තිශයන ශද්වල් 

පුළු්වේ විදියට හදලා අයිසිේ ටි්කකුත් �ෑ්වා. 

රසත් ශහාඳටම තිබුණා. ඒ වුණාට ශ�දර අය 

්කැමති ශ්වයිද දේශන නෑ කියලා හිත හිතා 

තමයි දු්වශ� උපේදිශේ ද්වශස් ශකක එ්ක 

මුලදි ඉන්්ටර්ග්නට එක 
බලාගේන ගක්ක් හැදුව්ට 

අද ඇය්ට ගක්ක් නිර්ොණය 
සේබන්ධ ආචාර්ය 

උපාධියකුත තිගය්නවා

අයිසින්වලින කරන ලද නිර්මාණ



19 2023 ෙන්වාරි°04 ්වන ්බදාදා

  විශේෂ ඇණවුම් සඳහා විමසන්න 076 2568348

5
වසර�රණ2023       ජ්නවා� 1 කා�ඩය  එශකාශළා�වැ� කලාපය   

���ව මා�ක �ව�පත  

2 0 2 32 3
ඔබ සැමට

�බ නව  වසර� ෙ�වා

ඔබ සැමට
�බ නව  වසර�ෙ�වා

2 0
ඔබ සැමට

�බ නව  වසර�

�ල �. 
120/-
�ල �. 
120/-
�ල �. 
120/-

�ංහල - ග�තය ප�සරය ශදමළ ඉං�� පාඩම්
තෑ� ලැශබ්න 
ප්රශ��කාව�ඇ��  විශේෂාංග �ස� සම�නවැ�ම අ�මාන ගැට� ලබා�� ප්ර�න පත්ර ෙපළ ෙමවර�

 ore keK jvk

�රණ
ෙපර පාසල

�ල �. 
120/-

we;s ;rï mdg lrkak

lmkak" w,jkak" 

fi,a,ï lrkak" .hkak" 

fidhkak" úuikak"  

ks¾udK lrkak" 

ud¾f.damfoaY iys;hs

Tn ieug 
iqn 

kj jirla 
fõjd''

2023 ckjdß  1 ldKavh miajk l,dmh

mska;+r 
fmd;la  
fkdñf,a

අශේ �ංචි ්නං�ලා මල්�ලාට දැන ශපර පාසශල් පටන ���වය ද�වාම 
                        හ�ම පිළිශවළට ඉශග්න ගන්න 

ලියාපදිංචි 
පපරපාසල් 

සඳහා  
විපේෂ වට්ටම්

අ�ෙපා� 
තබන  

ෙපරපාසල්
නංගිලා 

මල්ලිලාට

ද ිවයි්න �රා �ව�ප�  �ශයෝජිතයිනශගන  හා ශපා�හල්ව�න �ලදී ගතහැක   

මා�ක අධ්ාප�ක �ව�ප�

අකු�  කරන්නට 
අලුතිනම 
පාසලට 
පිය ්නැගූ 
�ංචි ්නං�ලා 
මල්�ලාට

�ංහල  ග�තය 
  ප�සරය ඉං��  

ශදමළ පාඩම්
 සම�න

ශිෂ්යතවය පලපහසිපයන් 
ජය ගන්්න

�ල �. 120/-

1
වසර�රණ

 ore keK jvk

w¨;skau mdi,g msh ke.+ ¥ mq;=kag
úIh ks¾foaYdkql+,j ilid we;

mska;+r fmd;la  fkdñf,a

2023 ckjdß 1 ldKavh miajk l,dmh

Tn ieug iqn kj j irla fõjd''

ඔබ සැමට 

වාස්නාවනත 

්නව වසර� 

ශ�වා...!
         

තෑ�
 ශගශ්න්න  

ප්රශ��කා

�ල �. 

120/-

ඔබ සැමට 

වාස්නාවනත 

්නව වසර� 

ශ�වා...!
         

 ශගශ්න්න  
 ශගශ්න්න  

ප්රශ��කා
ප්රශ��කා

�ල �. 

120/-

2
වසර23වසර202 2223322 2
වසරවසර23වසරවසර3වසර3

3�රණ
වසර

2023      ජ්නවා�     1 කා�ඩය  එශකාශළා�වැ� කලාපය   

���ව මා�ක �ව�පත  

 
�ංචි �ච�

23 ශම් වි�හට හැ�වා.

2 වසශරන 3 වසරට �යලා.

ශහාඳයි ශනද?       

���වයට 

��� ශවන්න 

ප්රේ්න ප�තර 

ශදක�

පාඩම්
�යාකාරකම්

�ස� 
         
 ල�ස්න
පින�ර 

ශකාළය�

රස වි�න්න 

�තය�

�ල �. 
120/-

 ore keK jvk

�රණ�රණ�රණ2
වසර

අමතර දැ�ම� සමග 
පාසශල් පාඩම්

ආසාශවන ඉශග්න ගන්න

2023 ckjdß  1 ldKavh miajk l,dmh

mska;+r fmd;la  
fkdñf,a

Tn ieug 
iqn kj j irla fõjd''

2023    ජ්නවා�   1 කා�ඩය එශකාශළා�වැ�ි කලාපය   ���ව මා�ක �ව�පත  

4�රණවසර
2023   2023   2023   ජ්නවා�ජ්නවා�   1 කා�ඩය එශකාශළා�වැ�ි කලාපය   1 කා�ඩය එශකාශළා�වැ�ි කලාපය   ���ව මා�ක �ව�පත���ව මා�ක �ව�පත  

4�රණ�රණ�රණ�රණ�රණ�රණ�රණ�රණවසරවසර
4

වසර
4

ඔය උස 
ෙද�නට� �ය�ෙ�.... 

ද� ෙප�නලා 
�නා �ණාට කම� නෑ 

කට අ�නවා 
එෙහම ෙනෙව�

අ�ෙයා...
 නැ�වට වැඩ� නෑ 

ළමෙයා... ෙදෙ� ඉල�කම
අ�� පැ�ත 

හැ�ලා...

�ල �. 
120/-

එෙහම ෙනෙව�

���වයට ශපර�� 
ප්රේ්න ප�තර

�ංහල ග�තය ප�සරය  
ඉං�� ශදමළ පාඩම්

පින�ර පි� �ංචි අශේ 
චිත්ර - රච්නා

තෑ�  ශගශ්න්න ප්රශ��කා

වැ�ම 
අ�මාන ගැට� 

ලබා�� 
ප්ර�න පත්ර ෙපළ 

ෙමවර�

6පාඩම් සඳහා මා�ශගෝපශේශ  ��ශේ�ත  
පිං�ර ශපා�  ද�වනශගේ 
��ණතා ව�්ධ්නය ශපනවයි

පශේශ  ��ශේ�ත  ශේ�ත  ශේ
ශගේ 

පනවයි

ජ්නවාරි 
කලාපයන් දැන් 
ෙවෙෙඳෙ�ාෙේ



20 2023 ජනවාරිï04 වන බදාදා w jirhs
102 ගකා්ටස

බියිංකා ්නා්නායක්කාර ලියයි

ගසශනශහලතා මැණිශකත්, 

චතුමිණීත්, ශේන්ක ්බේ�ාර 

ශතේනශ්කෝේ පසුපසිේ 

ශරෝහල තුෙට ගිශේ ්බරවූ හද්වශතනි. 

ශගේ්ටටුශව වූ ආරක්ෂ්ක නිල්ධාරියා විසිේ 

ඔවුේ න්වතදදී ශේන්ක ශතේනශ්කෝේ 

ඔවුේ ඔහුට හඳුේ්වා දුේශේ ශමාශහාත්කට 

ශපර ශරෝහලට ඇතුෙත් ්කෙ ශතේනශ්කෝේ 

්බේ�ාර ඇමති්වරයාශගේ බිරිඳ හා දු්ව 

ශලසිනි. ආරක්ෂ්ක නිල්ධාරියා �රු 

්කටයුතු ශලසිේ සිනාසී ඉ�ශදනු දැකීශමේ 

චතුමිණීශගේ හිශත් ආ�ේ්බරයක ඇතිවිය. 

ඒත් ශේන්ක සිටිේශේ ශමා්කදශදෝ 

්කල්බලයකිේ කියා චතුමිණීශගේ තීක්ෂණ 

ඇසට අසුවුශේ ඔවුේ ශදශදනා ඔහුට ්ව�ා 

අඩියක ශද්කක පසුපසිේ �මේ ්කෙ නිසාය.

“ඩලාකු පුතා යේවා ඩෙඩේ දු්වේවඩන්... 
ටිකක් ඩහමින් යමු ළමඩයෝ...”

ශසශනශහලතා මැණිශක ඔහුට 

ඇශසේනට කියදදී චතුමිණීශගේ ශදශතාලට 

ලතැවුල් අමත්ක වී සිනා්වක නැගුණි. 

“අශ්වඩයක් ්වඩේ...”
ඈ එශස් කියදදී ශේන්ක ්බේ�ාර 

ශතේනශ්කෝේ එක්වරම පසුපස හැරී 

්බැලුශවය. ඒත් දෑස් එක්වරම ඉලක්කවූශේ 

වූශේ චතුමිණීය. ඇශගේ හිත �ැස්සුශේ එ්වර 

ශහාඳිේම ඔහුශගේ දෑසත් මුහුණත් දෑශස් 

පැටලුණ නිසාය. ශමාශහාත්කට ශපර ඇය 

සමඟ නු්වර සිට එදදී තිබූ ශ්කලිශලාල්්බ්ව 

ඒ මූශණේ පලාශ�ාස් තිබුණි. ඔහුශගේ මූශේ 

වූශේ ශත්රුේ�ේනට අපහසු ශපනුමකි. දෑස් 

රතුවී තිබුශේ හැටිද ශේ ශමාශහාශත් හැටිද 

කියා ඇයට සිතා�ේනට ්බැරි වුශේය.

“ඩහමින් ගිහිල්ලා ්බෑ. ඩඩාක්ටර් 
ඩකඩෙක් එන්ෙ කියලා කතා කරේදියි මං 
ඔයාලා එක්ක එන්ෙ එළියට දු්වන් ආඩේ... 
මං කියන්ෙද, මම ඩඩාක්ටර් හම්්බඩ්වලා 
එෙකම් ඔයාලා ඩදන්ො අන්ෙ අර ්බංකුඩ්වන් 
ඉඳඩගෙ ඉන්ේවද..? ඩකෝ ඔය අම්මාඩග 
්බෑේ එක ඩදන්ෙ මං ්වාහඩන්ට දාඩගෙම 
එන්ෙම්...”

“ඔයා ඩපාේඩක් අම්ම්ව ්බලාඩගෙ 
ඔඩහාම ඉන්ෙ. මං ඩඩාක්ටර් හම්්බඩ්වලා 
එෙකම්...”

ශේන්ක ්බේ�ාර ශතේනශ්කෝේ එතැනිේ 

ම�හැර මදක ඈතට ගිශේය. ඔහුට 

ව්වද්්වරශයක හමු්වේන කීශව නැතත් 

ඇත්තටම ඔහුට ව්වද්්වරශයකු හමුවීශේ 

උ්වමනා්වක විය. ඒ අේමා �ැන උපශදසක 

�ේනටය. හද්වත් ශරෝගිශයකු ්වන අේමාට 

අේපචචිශගේ ශරෝගී තත්ත්්වය දරා�ේනට 

්බැරිශවදැයි ඔහුශගේ සිතට දැශනමිේ තිබුණි. 

ඒ ්බ්ව ව්වද්්වරයා හමුවී ඇසුශව ඒ නිසාය. 

“ඩකාඩහාමත් කියන්ෙ ඕෙඩන්. එයාට 
එකපාර ෙැතු්ව ඔය තත්ත්ඩ්ව ටික ටික 
කියන්ෙ. ඊටත් මිස්ට ඩතන්ෙඩකෝන් අපි 
හිතේවට ්වඩා අම්මලා හරි ස්ඩ්ෝන්ේ. අඩේ 
තාත්තා ෙැතිඩ්වෙඩකාට අපි හිතුඩ්ව අම්මට 
ඒක දරාගන්ෙ ්බැරිඩ්වයි කියලා ඒ ඩදන්ො 
හිටපු විදියට. ඒත් පළ්වැනි ද්වඩස ඒ 
ඩමාඩහාඩත ඇඬු්වා. ඩ්බාඩි එක උස්සේදි්වත් 
කඳුළක් ඩහලුඩ්ව ෙෑ ඊටපස්ඩස. හැ්බැයි 
එදා රෑ ඇතිඩ්වෙකම් ඇඬු්වා. එච්චරයි. මං 
ඒකයි කිේඩ්ව, අම්මලා ශක්තිමත් කියලා. 
දැන් ඔය ඇතිඩ්වලා තිඩයෙ තත්ත්ඩ්ව එයාට 
කියන්ෙ...”

තරුණ ව්වද්්වරයා ශේන්කශගේ 

හිත හැශදේනට ත්වත් ශද්වල් කීශව ඔහු 

තරුණශයකු වු්වත් ශම්වේ අත්දැකීම්කට 

මුහුණ දී නැති ්බ්ව ශත්රුේ ගිය නිසාමය.

ශේන්ක ඈත ශ්කාරිශ�ෝරශේ යදදී  

චතුමිණී ශසශනශහලතා මැණිශක අතිේ 

අල්්වාශ�න ශ�ාස් ්බංකු්වකිේ ඉේශදව්වාය. 

ශසශනශහලතා මැණිශක ්වේ ෙකති්වේත 

�ැහැනියක ශේ අයුරිේ මැලවී සිටිනු 

දකිේනට චතුමිණීශගේ හිත අ්කමැති විය.

“මට ්බයත් හිඩතේවා සුදු මැණිඩක් මාමා 
ගැෙ. ඩලාකු පුතා නිකම් මග අරිේවා ්වඩේ 
ඩේන්ඩෙ ෙැේද ඔයාට..? අේපචචිට අමාරුද 
දන්ඩෙ ෙෑ මැණිඩක්...”

චතුමිණී ශසශනශහලතා මැණිශකශගේ 

හිස් මුදුනිේ දකුණත තිබ්බාය. ඒ අශත් ්බර 

ශසශනශහලතා මැණිශකට දැනිණි.

“ෙෑ ෙැන්දම්ඩම්. එඩහෙම් ඩම්ෙක 
අයියට ඔඩහාම ඉන්ෙ ්බෑ. ඉන්ෙඩකෝ එයා 
එෙකම්...”

චතුමිණී ඇශගේ උරහිශස් පිටුපසිේ 

සිටශ�න ඇශගේ ශදවුරට දෑත් තැබු්වාය. 

අංෙනා ශත්නු්කට ශේේන කිසිඳු 

ශදාේනස්්බ්වක ශනාශපේවූශයේ ශත්නු්ක 

පත්්ව සිටි අපහසු්බවිේ ටිකිේ ටි්ක මිදුශේය. 

තරුණිය්ක්ව සිටි ඇය ඔහු නිසා �ැහැනියක 

වූ ්බ්ව මත්කයට එදදී ශත්නු්කට හිශතේශේම 

ඉතා ඉකමනිේ ඇය්ව වි්වාහ ්කර �ේනටය. 

“අම්මලාඩේ හීෙ ඇතිඩෙ. අපි ඉක්මන් 
ඩොවී ඒ හීේවලටත් ඉඩ දීලා ්බඳිමු... ඔයා 
මා්ව දාලා ඩකාඩහ්වත් යන්ඩෙ ෙෑඩන්.”

“ඩකාඩේ යන්ෙද ඩෙෝො... දැන් ෙම් 
ඉතින් මං ඩකඩේ්වත් යන්ඩෙත් ෙෑ. ඔයාට 
ඩකාඩේ්වත් යන්ෙ ඩදන්ඩෙත් ෙෑ...”

ඔවුේ ශදේනා ඉඳශ�න සිටිශේ විසිත්ත 

්කාමරශේ වූ ශලාකු සැටි පුටුශවය. ශදශදනා 

අතර දුර අඩියක්වත් ශනාවුණි. 

“ඔයා හැමදාම මං ළඟ ඉන්ේවෙම් 
ඔය ඩපාතක ඩොලිේ්වත් මට කමක් ෙෑ. 
පෑන් ඉරි්වලට ්වඩා මටෙම් ්වටින්ඩන් හිඩත් 
විශ්වාඩස.”

“එඩහමද ඩෙෝො..?”
“ේම්... හැ්බැයි විශ්වාඩස බිඳුඩණාත් 

ඩ්වන්ඩෙ ඒඩක අනිත් පැත්ත. ආඩේ මා්ව 
ඩහායේවා ඩ්බාරු...”

“ඇයි ඩමඩහන් පැෙලා ගිහින් 
ගල්ඩලෙක හැංඩගන්ෙද?”

“්බැරිකමක් ෙෑ. ඩකාඩහාමත් අදින් 
පස්ඩස මං පහළට යේවා නිදියන්ෙ. අපි 
්බඳිෙකම් ආඩය අපි අතඩර ඩමාේවත් 
ඩ්වන්ඩෙ ෙෑ...”

අංෙනා කීශව විහිළු ස්්වරූපය පශස්ක 

දමාය. 

“ෂු්වර් එඩහම ඉමු. හැ්බැයි ඩෙෝො 
අම්මලා එෙකම් පහලට ෙම් යන්ෙ ්බෑ...”

අංෙනා ඔහුශගේ දණහිස මතිේ අතක 

ත්බා හිනැහුණාය. ඒ සිනාශව දැ්වටුණු 

ශත්නු්කට ආශයත් පුදුම සිතුණි. ඇශගේ 

ජීවිතශේ ්වටිනාම ශදයක ඇයට අහිමි්ව 

තිශයදදීත් ඈ සිනාශසන ලස්සන ඔහුශගේ 

හිත අවුල් ්කශේය. ඒ නිසාම දාශේ ශ�දර 

එනතුරු ශනාසිට ශහට අනිදදාට ඇය්ව 

ශ�දර ්කැඳ්වාශ�න ශ�ාස් අේමාට 

අඳුේ්වා ශදේනට හදිස්සිශේම ශත්නු්කට 

සිතුණි. ඒත් සමඟ මතකවූශේ ශ්වනදා 

ශස් ශ�දර පැමිණ අේමාට දුර්කතන 

ඇමතුමක ශනාදුේ ්බ්වය. ශමාශහාත්කට 

ශපර චතුමිණීශ�ේ පැමිණි ඇමතුම 

ඔහු ම�හැරිශේ හිතාමතාය. ඇය 

ශ�දර ආ්වාට පසු තමේ පැමිණ ගිය 

්බ්ව අේමා කියේනට ඇත. ඒ ඇමතුම 

�ේශේ ශනෝක්කාඩු ්කතා කිය්වේනට 

කියා සිතුශණේ ඔහු ඒ ඇමතුමට ්කතා 

්කශේ නැත. අේමාශගේ දුර්කතනය නාද 

වූ්වත් එය නැ්වශතනතුරුම �ත්ශත් නැත. 

ඔහු ශද්වරක තුේ්වරක ඊට �ත්තත් 

ශේන්කශගේ ්වාහශේ පසුපස අසුශේ තිබූ 

ශසශනශහලතා මැණිශකශගේ ්බෑ�ශේ 

වූ දුර්කතනය නාදශ්වන්වා ඇශසේනට 

කිසිශ්වක එහි සිටිශේ නැත. ශත්නු්ක 

ශතේනශ්කෝේශ� හිශත් ශනාසේසුේ්බ්වක 

විය. අේමා ්ක්වදා්වත් තමේශගේ ඇමතුමක 

ම� ශනාහරිේනීය. ශත්නු්ක නි්වශස් 

දුර්කතනයට ඇමතුම �ත්ශත්ය. ඇමතුමට 

්කවුරුේ ශහෝ සේ්බේ්ධශ්වනු දැනුණි.

“ඩලාකු ඩෙෝො ඩකෝ?”
ඇසුණු නඳුනන පිරිමි ්කටහශෙේ ඔහු 

ඇසුශවය.

“්චතුමිණී ඩෙෝෙත් එක්ක ඉස්පිරිතාඩල් 
ගියා.”

“ඒ ඩමාකටද..? කවුද ඔය කතා 
කරන්ඩන්..?”

ශත්නු්ක ්කල්බල වුශේ අේමාට 

අසනීපයක කියාය. ්කතා ්කශේ නි්වශස් 

ශස්්ව්ක තරුණශයකි. 

“සර් නිේස්්වලටත් දැන් කිේ්වඩෙ. 
ඇමතිතුමා හදිස්සිඩේ අසනීපඩ්වලා 
ෙය්වර්්ධෙපුර ඉස්පිරිතාඩලට ඇතුල් කළා 
කියලා. ඩලාකු ඩෙෝෙලා ගිඩය ඒකයි.”

ශත්නු්ක ඇමතුම විසේධි ්කශේය. 

අේපවචිශගේ ශදෙපාලනය ප්රිය ශනා්කොට 

ශත්නු්ක අේපචචි සමඟ තරහක නැත. ඔහු 

අසනීප වූ ්බ්ව කියදදී හිත සැලුශේ ඒ්කය. 

ශරෝහල්�ත ්කො කියේශේ අසනීපය සුළු 

එ්කක ශනා්වේනට ඇත. ඔහු චතුමිණීශගේ 

දුර්කතනයට ඇමතුමක �ත්ශත් ඇය 

ශසශනශහලතා මැණිශක සමඟ ඉේනා 

්බ්ව දේනා නිසාය. ඇමතුමට ඇය 

සේ්බේ්ධශ්වනු දැනුණි. 

“අපි පණිවිඩ කියන්ෙ කතා කරේදි 
ඔයා ඩකෝල් ගන්ඩෙ ෙෑ...”

ඊට උත්තර ශනාදුේ ඔහු 

ශසශනශහලතා මැණිශක ඉල්ලු්වාය. 

ශමාශහාතක ශ�වුණි. දුර්කතනය මාරුවූ 

්බ්ව හැඟුශණේ ශත්නු්ක ්කතා ්කශේය. 

ඒත් ්කතා ්කරනු ශ්වනු්වට ඇසුශේ 

ශසශනශහලතා මැණිශකශගේ ඇඬුේ හෙයි.

ල්බන සතියට

ශසශනශහලතා මැණිශක අපහසුශ්වේ 

ශස් අශත් රු්වාශ�න සිටි අත්්බෑ�ය ශේන්ක 

්බේ�ාර අතට �ත්ශත්ය.

“ඩලාකු පුතා, ඔයා ඩදාස්තර මහත්තයා 
හම්්බඩ්වන්ෙ කලින් අපි්ව අේපචචි 
ළඟට දාලා යන්ෙඩකෝ... එතඩකාට ඔයා 
ඩකායිඩ්වඩල් ආ්වත් කමක් ෙෑ...”

ශසශනශහලතා මැණිශකට ශතේනශ්කෝේ 

්බේ�ාර ඇමති්වරයා දැ්ක ්බලා�ැනීශේ 

ශනාඉ්වසිල්ල ශ්කාශතකදැයි ඒ ්වචන්වල 

�ැබවී තිබුණි.

“අම්ඩම්... අේපචචි ඉන්ඩෙ හදිසි 
්තිකාර ඒකකඩේ. අපි කාට්වත් ඒකට 
දැන්ම යන්ෙ ්බෑ. ඒ හින්දා අපි පමාඩ්වෙ එක 
ඩහාඳයි එයා්ව ්වාටටු්වට දාෙකල්...”

ශේන්ක ශතේනශ්කෝේ කීශව ඈත ශරෝහල් 

ශ්කාරිශ�ෝරශේ එන සාත්තු ශස්්ව්කශයකු 

ශදස ්බලාශ�නය. ඔහුට ශසශනශහලතා 

මැණිශකශගේ මුහුණ ශදස ්බලාශ�න මුසා්වක 

කියේනට ්බැරි්බ්වක දැනුණි.

“අේපචචිට ඩමාකද ඩ්වලා තිඩයන්ඩෙ? 
ඩමාකේද අසනීඩේ? මං ඒක්වත් දන්ඩෙ ෙෑ 
ඩලඩඩ්වලා ඉස්පිරිතාඩල් ඩගෝව කිේ්වට...”

ශසශනශහලතා මැණිශකශගේ හෙ 

හැඬුේ්බර වුශේය. චතුමිණී ශේන්ක ශදස 

්බැලු්වාය.

තාතතාගෙ ග�ාඩි එක 
උස්සන ගෙලාගෙෙත 
අගේ අම්මගෙ ඇගෙන් 
එක කඳුලක් ෙැටුගේ නෑ 
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හිතේ හයිතෙන් ජීවිතෙ දිනන්න කැමති තකොයිකොටේ අතහිත තෙන්න ‘ධරණී’ හැමදාමේ 
කැමතියි. නිකරුතේ තෙවිලො ෙන කොලෙ තමන්තගේම කිෙලො ස්වෙං රැකිෙෝවක් ත්වනුත්වන් 
තෙොේවන්න කැමති කොන්තෝවන්ට තහොඳ ඉල්ලුමක් තිතෙන විවිධ ෙෑ පිේවතරන් පිේවර 
තෙෙරදිම හදාෙන්න හැටි කිෙලො තෙන්න අපි හිතුතේ ඒකයි. කඩදාසි, මැටි, තරදි, විවිධ ආහොර, 
සබන් ඇතුළු විවිධ තේ නිරමොණෙ කරන විදිෙ ෙැන සහ ඒ්වො ත්වළඳත�ොළ ත්වත තෙොමු කරන 
ආකොරෙ ෙැන තේ ලිපි මොලෝව හරහො ඔබ්ව ෙැනු්වේ කරන්වො.

iajhx /lshd �ොඩේ අංක 50

• ගසවවන්දි ගහටටිආරච්චි

අෙතක කරලමු 
පැරණි කතා

හදලා විකුණමු
ඥානකතා

ඔේන ශේ අලුත් අවුරුදශද පරණ 

්කතා අමත්ක ්කරලා ඥාන්කතා 

හදලා ශ�ා�යන විදිය �ැනයි ශේ 

්කතා්ව.

ඉස්සර අපි හරි ආසාශ්වේ ්බලාපු 

්කාටූේ එ්කක තිබුණා ‘ඥාන්කතා 

මල්ලියා’ කියලා.

“ඥාඩන් ඩොමැති අයට හදපු

හුස්ම පිඹලා පණ ඩපා්වාපු

අනුන්ඩේ ගින්දර නි්වාපු

ඥාෙකතා මල්ලියා...”

ඔේන ඔශහාම ඒ්ක පටේ�නිදදි 

ශ්කාශේ හිටියත් අපි ඉතිේ ටීවි එ්ක 

ඉස්සරහා. ඒ ්කතාශව ප්ර්ධාන චරිශත් පණ 

තිශයන ඥාන්කතා්වක. එයා හැශමෝටම 

උදව ්කරන වීරශයක. ්කවුරුහරි 

ශ්කශනක ්බ�ගිේශේ ඉේන්වා නේ ශේ 

ඥාන්කතා මල්ලියා එයාශගේ ඔලුශ්වේ 

ඥාන්කතා ්කෑල්ලක �ල්වලා ඒ ශ්කනාට 

්කේන ශදන්වා. ඊටපස්ශස් පාේ මාමා 

ඥාන්කතා මල්ලියට අලුතිේ ඥාන්කතා 

ඔලු්වක හදලා ශදන්වා.

ඒ ්කාශල් ඉඳලා අපි ඥාන්කතා මල්ලි 

්බලේන විතරක ශනශමයි ඥාන්කතා 

්කේනත් ආසයි. ඥාන්කතා ්කේන 

අ්කමැති ්කවුද ඉතිේ. ඥාන්කතා ්කෑ්වහම 

ශමාශේ ්වැශ�න්වාය කියලා ඔය සමහරු 

විහිළු්වට ්වශගේ කියේශේ.

හැට හැත්තෑ �ණේ්වල ඔය දැේ 

තිශයන්වා ්වශගේ අරුශමෝසේ ශටාපි 

ශචාකල්ට ්වර්� තිබුශේ නැතිලු. 

්ක�පිශල් පැණි රස ශ්බෝතල් පුර්වලා 

තිබුශේ ඥාන්කතා, විස්කිරිඥ්ඥා, 

සවශ්බාශරෝ, බුල්ශටෝ ්වශගේ ්කෑම 

ොති්වලිේ කියලයි ්වැඩිහිටි උදවිය 

කියේශේ. ඒ අතරිනුත් ඥාන්කතා්වලට 

හේ්බශ්වේශේ ප්රමුඛ තැනකලු.

ඥාන්කතා කියේශේ සිංහල අශේ 

්කෑමක කියලා සමහරු විේ්වාස ්කරන්වා. 

හැ්බැයි ඒ ්කතා්ව ්වැරදියි. ඥාන්කතා, 

පාේ, ්බනිස් ඇතුළු ශ�ා�ක ්කෑම ්වර්� 

අශේ රටට ශ�නාශව පෘතුගීසි.

ඊශ්ායශල් නසරත් නු්වර හිටපු 

ශරපරමාදු ොති්කශයෝ තමයි මුලිේම 

ඥාන්කතා හදලා තිශයේශේ. නසරත් 

විස්ශ්කෝතු, සීනි බිස්්ක්ට (Sugar Cookies) 

කියලයි ඔවුේ ශමව්වට කියේශේ. 

ශ�ා�ක අය ශනාදේන්වා වුණාට 

ඥාන්කතා කියේශේ නත්තල එක්ක හරි 

හරියට ්බැඳුනු ්කෑමක. ශමා්කද යුශරෝපීය 

ොති්කශයෝ නත්තල සමරේන එ්කතු 

්කර�ේන ප්ර්ධානම රස්කැවිල්ලක තමයි 

ඥාන්කතා.

අශේ රශ්ට උදවිය නේ ඉතිේ නත්තල් 

්කාශල් කියලා නැහැ ඕන ්කාශල්ක 

ඥාන්කතා්වලට ්කැමතියි. ඒ නිසා 

ඥාන්කතා්වලට ශ්වෙඳශපාශේ ශහාඳ 

ඉල්ලුමක තිශයන්වා.

ඉතිේ ශේ අලුත් අවුරුදශද ඉඳල්වත් 

පුංචි්වට හරි අලුත් ව්යාපාරයක 

පටේ�ේන ඥානය පහල ශව්වා කියලා 

අපි ඥාන්කතා හදන ්වැශඩ් පටේ�මු. 

ේලාස්ටික ශ්බෝතල්්වල අසුරලා ශල්්බල් 

අල්වා�ේන. ශමශහම හදන එ්ක ඥාන්කතා එ්කක 

ප්රමාණය අනු්ව රුපියල් 10-60 දක්වා මිල්කට 

අශලවි ්කරේන පුළු්වේ. ත්වත් විස්තර්වලට 

0714766819 අං්කයට ්කතා ්කරේන.

මුලිේම 

පාේ 

පිටි්වලට 

ශබකිේ 

පවු�ර් 

එ්කතු 

්කරලා 

ශහාඳට 

හලා�ේන.

සීනි, ්බටර්, කිරිපිටි 

භාෙනය්කට දාලා බී්ට 

්කරේන. විනාඩි කීපයකිේ 

්වැනිලා සහ බිත්තරය එ්කතු 

්කරේන. ශේ මිශ්ණයට 

හලා�ත්තු පිටි ටිශ්කේ ටි්ක 

එ්කතු ්කරන �මේ මිශ් 

්කරලා බිස්්ක්ට ශමෝලිය 

හදා�ේන. ශතතමනය ්වැඩියි 

නේ පිටි ස්්වල්පයක එ්කතු 

්කරේන.

මිශ්ණය කු�ා 

ශ්කාටස්්වලට ශ්වේ 

්කරලා ශ්බෝල ්කරේන. 

පස්ශස් මැදිේ 

පැතලි ්කරේන. 

ඥාන්කතා්ව උ�ට 

්වතුර ටි්කක �ාලා 

සීනි උඩිේ ඉසිේන. 

ශතල් ්ක�දාසියක දාපු 

තැටිය්ක ඥාන්කතා 

හයක විතර 

තියලා 160°C

0

්ක 

උෂ්ණත්්වයකිේ 

විනාඩි 20-25 ශබක 

්කර�ේන.

පාේපිටි 120g, කුඩු ්කර�ත් සීනි 75g, දිය්කර�ත් ්බටර් 50g, කිරිපිටි 50g, ශබකිේ පවු�ර් ශත් හැඳි 1/2, බිත්තරයක, ්වැනිලා ශත් හැඳි 1ක සපයා�ේන.

සීතො 
ත�ොන්නේත�රුම
ස්වයිං රැකියා 
පාඨොලා උපගේශිකා

1 2

3
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wvq ñ,g fnâISÜ

0117902278
0771964341

ieï¾Égd laf,d;ska
.=ref.a fkap¾ md¾la wi," cd-we,

ráka f.kajk ,o äihska 50lska hq;aa w¨;a iska.,a 
vn,a fnâISÜ ñ, 490$- isg á%m,a  fnâISÜ 790$- 
isg ;j;a fnâISÜ j¾. 70la fldÜg 690$- isg 
bkaÈhka khsá 630$- isg ;=jd 290$- isg 1800$- 
olajd f;d.ñ,g wfmka  ,nd.; yel

wm Èjd iq/l=ï uOHia:dkh úiska jhi 

wjqreÿ 01 isg 05 olajd orejkag fmr 

mdi,a wOHdmkh ,nd foñka oji mqrd 

/l n,d .kq ,efí' fmrjre 7'30 isg 

miajre 6'00 olajd újD;j we;'

HOME DAYCARE

jeä úia;r i|yd úuikak'

077 - 697 90 78
^cZmqr úYajúoHd,h wi, úfÊrdu&

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

mdrïmßl ffjoH" fy, ffjoH m%idÈks"
ffjoH lS¾;s wd¾' î' msh;siai

r;ak fjo ueÿr
163$1" ks,amkdf.dv ykaÈh" ñkqjkaf.dv'

0776 060 950

wd;rhsàia
úfYaI m%;sldr

oKysia bÈuqu fõokd ish¨ ikaê frda."
jd; frda." ysÍh" lfYareld wE;a ùu" <xùu" 
bme/‚ ks, m%;sldr uÕska m<uq m%;sldrfha 

isgu iqjh' levqï ì÷ï m%;sldr'
wd;rhsáia m%;sldr Tfí ksjig 

f.kajd .; yel' udislj re'7500$-

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

i|yd 18-35 w;r m%shukdm 
fiaúldjka wjYHhs' kjd;eka"  
lEu îu ks, we÷ï fkdñf,a 
uilg remsh,a ,laI 2 g jvd 

Wmhd .; yel'

´kEu m%foaYhlska n|jd .efka' 

rEm,djkHd.drhla

n;a;ruq,a, - 071 90 90 451

ලිබර්ටි ප�ලිෂෙර්ස් 
ප්රයිවට ලිමි්ටේ

 

අං්ක 91,  විශ�රාම මා්වත,  ශ්කාෙඹ 07.

දුර්ක්න - 0115 200 900

ශ්බදාහැරීශේ අංෙය - 0112 127204

දැේවීේ අංෙය- 0112672801 0112672603

 �ැකස් - 0112 673 451  

දැේවීේ 

සඳහා 

අමතේන

0112  
672 601

0112  
672 603 දිවිමග ෙයගත් 

දිරිය දියණිය
අ�පා ඇ� අය� ෙ� ෙලස  ෙනා��වට
ඔ�ව� �ෙබනවා අතපය  නැ�වාට
බාධක ෙකා�තර� ආව�  ඉ��යට
අ�ටන යට කර�නට බැහැ  ��ෙව�ට

ෙමෙලාවට �� �ණ� ඔබ අතපය  නැ�ව
ෙදමා�ය� ඒ ගැන ෙවනස�  නැ�ව
ෙමතැනට එ�න ����  ම��ය�හට
ෙප�� �රන පැ�ම� ම� ��  ෙව�ට

ෙවනස� නැ�ව සහෙයාගය ��න  එ�
�� භව�� සහ යහ�ෙවා �ක  සැම�
ඉ��යට� සහෙයාගය ග�න  ෙබ�
�� ඇ� �රාවට අමතක ෙනාෙව�  ස�

��.බිය�ස්
ඇහැලියගො�

සැ‘දෑ සෙය
�ශ්රාමයට �� වසර� ගත  ෙව�ෙ�
දැ� දැ� ෙහ�� ෙලඩ �ක අත  වන�ෙ�
�ෙන� පවා ෙ�වා �� �ම  ඉ�ෙ�
�පස� ෙමෙහවරක මතකය  ���ෙ�

���� උෙ� ��කැට මැද �ය  ම�න
මම එන�රා අ�මා මග බලාෙගන
��ත�යෙග �වඳ මැද මෙග ද�  �ෙදන
ඒ ��කාවට පණ ෙද� මම  ෙම�න

පා�ද�� ��ෙද� ක�මැ�  නැ�ව
�සරණ �� කර� �ද �ජා  ඇ�ව
��වා �ත ��� ගහෙකාළ හැඩ  ඇ�ව
ස��� ස�� උයෙ� ඉ� �ක  නැ�ව

ලද �� ��ණ පල��  පද�ක�
�ස� තබා ග� තාම�  ප��ස�
���රා කර� හ�  දඟකාරක�
�ඹලෙග �� �වඳ මට අද  පද�ක�

අත �ග ෙත� ඇ� ෙ� ඇද  දමනෙකාට
එ� පහ කැෙ� සාෙ� අද  බලනෙකාට
හප� ප�� යන ෙදා�ෙග  �නා කට
මට ෙමාන ක�ද? ෙගදරම  ක�යාය ෙකාට

�මිත්රා ලිංකා
ොපලා්න ක��පිටිය

�ං� 
ග්සාඳු�ග�
මට හ� ආදෙර� �යා
ෙව�� �ය මෙ�
�ං� ෙසා�� ෙ��ෙ�
ෙකාතැනක �ට ෙහා ඔබ
මා මළ ප�
�ස අ�දරට පැ�ණ
සඳව� � ��ණ ෙයාමා
ඔය ���� දෑ��
ක�� සලා හඬ�න
වැ�� �ව ෙතම�න
ඔය ක�ෙළ රස ���න
ඇ�� මා බල�න

�ල චන්ද්රසරි
කු�ක්වැව
්නෑෙේපහ
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නාෙේන � මැණි්ක 

අේපචචි ඉේන්වා

නවත�ෙන ෙකෙහාමදැ� ක�� කැට  වැෙටනවා
� මැ�ක ෙපා�ෙ� අතැ���  බ�නවා
�� ෙනා� ෙසෙනහස� දහ�ෙය�  ගලනවා
මහෙමර� ව� ෙසෙනෙහ අද ෙදකට  ෙබෙදනවා

�ම ෙනා� �නා වැ� හද ෙදබෑ  කරනවා
ර�පතක පණ මෙ� උ�මක�  �යනවා
බ�ෙගන වැළෙප�න �ත� බල  කරනවා
� මැ�ක මා දමා ෙනායන බව  ද�නවා

වාව�න බැ� තැන� හද ���  ෙගෙනනවා
ෙසෙනෙහ ගඟ අ�ටකව වද� කර  �යනවා
ඉවස�ෙන ෙකාෙහාමදැ� මෙග මැ�ක  අඬනවා
නාඬ�න � මැ�ක අ�ප��  ඉ�නවා

ඉොෂො සතසරණි
9 ග�ණිය, සිංඝගබෝධි ජාතික පාසල, නිට්ට�ව

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

ඔ්බ 

ශසායා 

එමි

ස�ර �රා
ෙප�� �රා
භවය �රා
ෙසෙනෙහ ��
ඔබ මා ත�කර �ය�
සමරා වැළෙප� හැම�
පා� අ�� අහස මම�
ඈත �ෙලන ත�ව ඔබ�
නැෙගනා ෙසා ��� ��ල
ෙදෙගාඩ තලා ගැ��ට
එ�ෙන� මම ඔබව ෙසායා

�ේනා එදිරිසිංහ
ගකාච්චිකගේ

�්න ඇහැ 
අරි්න රැගේ
ඇ�� ��� ��ම���

ෙත�� ඇ� ෙදක
මත� �ණා 

අ� ෙද�නෙග
ෙව�� �� ෙදක

මං ��� ඈ�ෙවලා
�ය� ෙවනතක

�ත හ�ග�න බෑ තාම�
ෙනාදැක ඇ� ෙදක

අ� ෙදක 
එ�කළ ��නය
��න � �ෙ�
�ර ෙනාබලා 

මම �ෙය �ෙනක
ඒ ��� මට ය�ට

කව� හැ�ෙ�ද �ෙගක

සෙන් �ර�රආරච්චි
ර�ක්ක්න

ගෙෝ� 

ද්වස

හෙ� ෙශාකය ��� ෙදන �
�ව පහස ම� ෙගා� � මැල�
ඇ� ෙකා�� �රනා ��කැට

��� �� �න ය� ෙනානැවෙ�

�තම සැන�ව ඔෙ� �ව ෙපර
ෙබාෙහා දැ�ම� මෙ� ඇ�රට

න�� මැල� �දන ඔබ අද
ෙබාෙහා �� �� ඔෙ� ළ�නට

ෙවන� මා �ත තැ�� ග� �ට
�ෙය� ෙම� සැන�වා මෙග හද

න�� අද ෙ� තැ�� ��ද�
�වාල�නට ඔබ නැතය අද

ෙ�මෙ� පරෙතරට ෙගා� ෙපර
ෙප�� ෙවෙළනා වස�තය අද

ය�� �� �න ෙනාඑන බැ� දැන
හඬ� හැම �න ඔෙ� ෙසා��ය

ති�ණි ගසවවන්දි ඒක්නායක
ොතගල

�ෙයා්ව
සැ�සර� �� ෙගදර �නාකට �ෙරාෙගන
‘ජයා’ ය� හඬ නග� අමත�� හද  �වන
�ෙටක ඔබ ෙසා��ය� හෙ� ෙසෙනහස  ගලන
තව �ෙටක ෙයෙහ�ය� මෙ� පා�ව  මකන

ෙගදර ��ස� කර� උයන බත හ�  රහ�
ෙගව�ෙ� ග�ෙකාළ� �තෙරාම පල  බර�
ද�ව�ට ෙම� මටද දයාබර ඔබ  මව�
තව �ෙටක දැය ර�න �ර�රක ��  මව�

මෙ� ෙ� පැ�පතට එ�ය ��ෙන�  ඔබ�
�බල �යප� �තට ස�ය ��ෙන�  ඔබ�
ෙගව�තට �ෙයා� කැල පැ��ෙය� ඔබ  �ස�
ෙම�� ම� ඒ සැමට �ත තබා ගත  ���

මෙ� ෙග� සාලෙ� �ස තබා  බට�රට
ෙම�� ම� �� �ෙනක මෙදස ෙනාබලන  ෙලසට
�සල � ෙන� සඟල වසාෙගන ��න  �ට
ෙමෙ� ම�ද� ෙගාත� ෙසා��ෙ� ඔබ  නමට

සාො මුණ�ර
කැක්නදුර

ගවරළ ඉෙ හිඳ සයුර විමසමි

ෙනා�� ���� ස�� රළ ෙ� �ෙඳන  තැ�
ඒ අතර ෙසායෙන� ඔෙ� මතකය ���  තැ�
ඈත මෑත ද ඔබ ��� සර සැඟ�  තැ�
බැ�� �මස� ක�� ස��ර ෙවරළ  ඉ�

චමින්ද ගරාෂොන්

�ය රජ ුගන් 
ඈ ‘ධර�’ 
්මග� අම්මා

ජය ලබ�න 
පමණ� ෙනාව 

පර��නට
ඉවස�නට

ෙදවැ� ෙනා�, ප්රථම ව�න
�වට ෙනා�, �� ෙගව�න

නාඬා ඉ�න
�නාෙස�න

�ය ෙනාව�න, ෙපරට ය�න
අ�වැල මට සැප�ෙ�

යහප� ෙලස �� ෙගව�න
සකල ෙලාව ෙම� වඩ�න
��ප සතර හා වැඩපළ
�යා ��ෙ� �ය ර�ෙ�

ඇය 
�ව�පත� ‘ධර�’

��.එේ.අබයරත්න
විශ්රාෙලත ඉිං�ස 
�� උපගේෙක

ගබාරවැව
ගොරගොලලාෙෙ

�්න ඇහැ 

��ෙසම හැ� හැ� පය ග� ෙබාර�  වල
��ෙ� ක�කම� �වන ගමන  �ළ
ය�ත� ක�ළ �යැ� මෙග ෙදෙන�  �ළ
දැ�කද ස�ට, ස�ටට �ය ෙනාහැක  �ල

��තග� අ�්මය

���ය, ත��යක, ෙ��ය මවක  ෙල��
ෙ�බ� ඇෙල�වා මට ෙලාකය�  ���
ඒ හැම එ�ක ෙනාදැ�ම වයසට�  ���
අද මෙග ස�ට ගණ�� �ව ෙනාහැක  ���

මෙග � මනා�ය � ඔ� එ�ක  �යා
ඔ� මට ඇම�වා නැ�ද�ෙ�ය   �යා
හ�යට මහ��� මෙග ෙන� ෙදකම  �යා
පැ�වා අ�� තන�ර මට ලැෙබ�  �යා

අද ඒ ��නය� මෙග ෙන� ළඟම  ෙපෙ�
��ෙඳ� ඇ�� මම අ�ත�මාද  �ෙ�
අ��ම හැ�ම� ��ෙසම �තට  දැෙ�
ක�ය� �යා, ෙනාගයා ��ව�ද  අෙ�

�පිකා ප්රියදර්ෙනී ප්ර්නාන්දු
ගොරටුව  විලගලෝරාවතත



ෙකමාළඹ 7 �ෙ�රමා් ්මා්වත අංක 91 � ��� ලිබර� ප�ලිෂර� ( ෙපෟ�ගලික) ස්මාග් �සින, ්�්වමාන ක�ෙකමාඳයමාෙ� ��� සිය �ද්රණමාලෙ� �ද්රණය කර ප්රසි�ධ කරන ල�.


