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�බ�� 
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ප්ර�ව� 
��ට�

 

අංක 91,  

�ෙ�රාම මාවත,  

ෙකාළඹ 07.

�රකථන 

0115 200 900

ෙබ�හැ�ෙ� අංශය  

0112 127204

දැ��� අංශය 

0112672801 

0112672603

 ෆැ�� 

0112 673 451  
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අද ‘ධර� මනා�ය’ ��� ඉ��ප� කර�ෙ� සා�ප්ර��ක 

ෙ�රල ක්රමයට හැඩගැ�� මනා�ය�. ෙ� මනා�ය 

හැඩග�වලා �ෙය�ෙ� ෙහාමාගම සැෙලා� න� 

�පලාව� ආයතනෙ� න�රා �ණව�ධන ���.

“ෙ� �යට �ය�ම ෙ�රල ක්රමයට හැඩගැ�� සා�ප්ර��ක 

මනා�ය�. �ෙ�ෂෙය� ෙදමළ අය� ෙ� ක්රමයට හැඩෙව�න 

ආස�. සා�ය සඳහා භා�තා කරලා �ෙය�ෙ� ෙකා�� ෙර�ද�. 

ෙක�� ��ර� ඇ� �ව�යකට තම� ෙ� සා�ය වඩා� 

ගැලෙප�ෙ�. 

සා�ෙ� ව�ණය ��යට ඕ� ව�� ෙතාරෙගන �ෙයනවා. 

සා�ෙ� ��දර�වය වැ� කර�න ෙගා�� ෙබාඩරය� �ලා 

�ෙයනවා. පැහැප� සම� ඇ� �ව�යකට ෙ� සා�ය වඩා� 

ල�සන�.

ඉ��යා� �ව�ය� ආභරණවලට වඩා� කැම� �සා 

ආභරණව�� මනා�යෙ� පැහැය තව� වැ�කළා. සා�ප්ර��ක 

��� ආභරණ ක�ටලය� තමා භා�තා කරලා �ෙය�ෙ�. 

ඒ වෙ�ම ෙකා�ඩා ෙමා�තරය� සා�ප්ර��ක ��� ආකාරයට 

ෙයාදලා �ෙයනවා. ��� මනා�ය� වැ� වශෙය� කැමැ�ත� 

ද�වන �ඩා ම� ෙබාෙ� එක� ඇයෙ� අතට �ලා �ෙයනවා.

ෙ�රල මනා�ය� ෙලස හැඩෙව�න කැම� �ව�යකට ෙ� 

මනා�ය ෙබාෙහා ෙස�� වැදග� ෙ��.”

හැඩගැ��ම - න�රා �ණව�ධන 
(සැෙලා� න�)
ඡායා�ප - සඳ�ව� ජයෙකා� 
(Creative Eye Photography)
ස�බ��කරණය - �ෂා�ත ��ප�මාර
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ෙග�වාග�න 
අමත�න 
076 

1367 623
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අමත�න
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672 601
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අ�මා අ�ට ෙමානවද 
ෙබා�න ��නා 

ඊටප�ෙ� අ�ම� අ�ක� 
ෙද�නම �ම ඇදෙගන වැ�ණා  

මව �� වහ පානය කළ ෙ�ෂා� �� 
අවස� වරට �ෙ� ඒ වචන �කද?

නා�ල, ෙලා�වාෙගාඩ ගමට උ�� 

අහස අ�රට හැ� ���. 

වැ����� එකා ෙද�නා 

ත� සල�නට �ෙ� වැ�ස ළඟ ළඟම 

එන බව �ය�නටය. එෙහ� ඒ වැ�සට 

ක�� ග���ට අහ�නට ලැ�ෙ� �ත 

��ග�වන, ක�� වැ�ස� ව�සන ��බර 

කතාව�.

ෙ� කතාෙ� කතා නා�කාව ධ��කා�. 

ඇයෙ� �ය�ය අට හැ��� ම�� දහ�සා 

ය. �රත� �� ෙ�ෂා� ස��ත ප� 

හැ���ය. සැ�යා� ද� ෙදෙදනා� සමඟ 

නා�ල තලාෙ�න, ෙලා�වාෙගාඩ ගෙ� �ව� 

� ඔ�නට මහා යසඉ�� ෙනා�ව� අ��ට 

අතෙනාපා �ව�ව�නට හැ� ප�සරය� 

���. එෙහ� ෙකාෙරානා  සම�� ඒ 

�වන චක්රය ෙවන���. අන��ව රට �රා 

ඇ�� ආ��ක අ��දය හ�ෙ� ඉ���� 

කට��ද නැව�ෙණ� ට�� ඇ��ෙ� 

��යාව කළ ධ��කාෙ� සැ�යාටද 

තාවකා�කව ��යාව අ�� ��. එෙ� 

ප�ෙ� එකම ආ�ය� මා�ගය ඇන��ෙය� 

ද�ව� පාස� යැ�ම, ඔ�නට ෙපා�ප�, 

කෑම�ම අර��ම ආ� ගැට�වලට ෙද�නා 

ෙදමහ�ල�ටද ��ණෙද�නට ���ය. 

�ල� �ල� නෑ �ත ��ර� 

අස�වා��ෙග� අ�පා�ව� ඉ�ලාග�තද 

එය එක�ගට කර�නට හැ� ෙදය� 

ෙනා��. ද�නා �යන අයෙග� �ද� ණයට 

ඉ�ලාෙගන ප�ෙ� අ�පා� ��මසාග�නවා 

හැෙර�නට ධ��කාට කළ හැ� යම�ද 

ෙනා��. සැ�යාට ය� ��යාව ලැ�, 

ආ�යම� උපයාග�නට හැ� �වද ණය 

බ�� ඒ වන�ට ඔ�� කරවටටම �� �� 

බව �ය�. 2022 ෙදසැ�බරය වන�ට ඇෙ� 

ෙග��ලටම පැ�� ණය ��ය� ඇයට 

කෑගසා යන තැනටම පැ�ණ ���. එෙහ� 

ඇය ෙමතර� ණය � බව�, සැ�යාව� 

දැන��ෙ� නැ�බව� දැනග�නට ලැ�ෙ�. 

ඔ� ෙගදර ආ �නක ඇය ෙනා�කා� �ව�, 

ය�නට බැහැ� ��ණ �සාද? 

අ�ංසක ද�ව� ෙදෙදනා 

වස ��� ෙදක අතට ග�නට 

ඇ�ෙ� ඒ බෙ� අමා�වට 

ෙදන ෙබෙහත� ෙහා පැ� රස 

�ම� යැ� �තා ව�නට ඇත. 
“ඕක ෙබා�න” යැ� ඇය ද�ව�ට 

�ය�ෙ� ඇයද එය ෙබාන ගම�ය. �� 

අ�මා අ�ව වස ���යම පානය කළ අතර, 

�ය�ය ඉ� බාගය� �වාය.

ෙ�ෂා� ��ට දැ�ණ ��ත රසය 

සමඟ, අ�මා ෙදස බල��, ඇය �ම 

ඇදවැෙට� ��ෙ�ය. අ�කාද ෙ�දනාෙව� 

ෙක��ගා�� �ම ඇද වැෙට��, �ං� 

�ණ� ඒ ��ට යම� ෙ�ෙර�නට 

ඇත. ඔ� අස�වැ� �වස� ෙවත 

�ව �ෙ�ය. අ�මා ෙමානවාද 

ෙබා�න �� බව�, දැ� අ�මා� 

අ�කා� �ම වැ� ��න බව� 

�ං� ෙ�ෂා� �ෙ�ය.

අස�වැ�ය� ��පෙදෙන� එම 

�වසට �ව�ෙ� සැෙන��. ���ෙ� 

�ම�දැ� අස��, ධ��කා �ෙ� ද�ව�ටද 

වස � තම�ද වස පානය කළ බව�. ෙ�ෂා� 

��ද ඒ වන�ට ��ෙ� අපහ�ෙව�. 

ඔ�ද �ක ෙ�ලාව�� ���� �ෙ��, 

අස�වැ�ය� එ�ව �ෙදනා ��ගම ��ක 

ෙරාහලට ඇ�ළ� කෙළාය. ඔ�� බරපතළ 

ත��වෙය� �� බැ�� මව ව���වල 

��ක ෙරාහලට�, ද� ෙදෙදනා ෙකාළඹ 

��ෙ� ආ�යා ළමා ෙරාහලට� මා�කර 

යැ��. ෙ�ෂා� �� ඉ�� පළ�වන� 

��තය හැරය�ෙ� ඔ�ෙ� ��තය 

ෙ�රාගැ�මට ෛව�ව�� දැ� �ය� 

උ�සාහය� ��ථ කර��.

“ෙ� අ�මා ��ධ ��ගල��ෙග� ණයට 
�ද� ලබාෙගන, ඒවා ෙගවාග�න ��ය� 
නැ�ව කණගා�ෙව� කණ�ස�ෙල� ඉඳලා 
�ෙයනවා. හැබැ� ඇය ණය�� බව� 
සැ�යා දැනෙගන ඉඳලා නැහැ. ඔ� �ට 

පළා�වල ��යාව කර�� තම� ෙ� ප�ල 
නඩ�� කරලා �ෙය�ෙ�. ඔ� �ය�ෙ� 
අග�ඟක� ��ණ� ෙමෙහම ෙදය� 
ඔ� බලාෙපාෙරා�� ෙනා�� බව�. ද� 
ෙදෙදනාට තම� වාෙ�ම ��ඳද ෙසෙනහස 

දැ�� බව ඔ�ෙ� කටඋ�තරෙ� 
සඳහ� ෙවනවා.”

ඒ නා�ල ෙපා��ෙ� 

�ලධා�ෙය� අප ඒ ගැන කළ 

�ම�මක� � ෙ�ය. ෙ�ෂා� 

��ෙ� අවස� කට�� ��ව 

�න ෙදක�� ඒ අ�මාද දෑ� 

�යාග�තාය.

“ඇ�තටම ෙ� ���� කාටව� 
කරදරය� නැ�ව �ව��ණ අය. අද 

හැෙමාටම �ව�ෙව�න අමා� කාලය� 
තම� ෙ�. ඒ� ඇයට ඉවස�න ��ණා. 
ෙ� අ�මා ෙගාඩ� තැ�වලට ණයෙවලා 
�යලා �යනවා. ඒ කතාවල ඇ�ත 
නැ�ත ෙකාෙහාම �ණ� ෙ� අ�ංසක 
ද�ෙවා ෙද�නෙ� ��ත ගැන හැෙමාම 
ක�පාෙවනවා.”

ඒ ධ��කා ද�නා හ�නන අස�වැ� 

කා�තාව�. �ත දවන ප්ර�න ෙකාෙත� 

��ණද ධ��කා ග�ෙ� ‘අ�මා’ ෙකෙන� 

ෙනාගත �� �රණය�. ඒ දසමස� �ස 

දරා ආදරෙය� ළයට ���ෙකාට �ප 

සැන� ද� කැ�� පරෙලාව යව�නට තර� 

‘අ�මා’ ෙකෙන�ට ෙනාහැ�ය. ඒ �රෙලාව 

�ට අත පා ද�ව�ෙ� �� ක�� �ව�නට 

ඉ�ෙ� අ�මා බැ��.

��තය අතහැෙරන, ��තය 

අතහ��නට �ෙතන කවර ෙමාෙහාතක 

�ව අ�මා ෙකෙන� ෛධ�යය ලබ�ෙ�ද 

ද� ෙසෙනහ��. ධ��කාෙ� ��� 

�තට ෙ� ��ව� ෙනාෙප�න�, ��තය 

අතහැෙර�නට ෙනා� ඇයටද ඒ ද� ��න 

අ�ලාග�නට ���. දැ� ��� ෙදය ��� 

අහවරය. ෙලාකයට ෙමය ඉ�ම�� අමතක 

� ය� ඇත. එෙහ� දහ�සා �ව �ව� 

�වසට පැ�ෙණ��,  අ�මා�, ම��� නැ� 

අ�ව ෙකෙ� �ඳ දරා ග� ඇ�දැ� �තාගත 

ෙනාහැ�ය.

ලැෙබන �ද�� �ව�ෙව� යැ� �යනවා 

හැෙර�නට ඔ� වැ��ර වාද �වාද කරන 

අෙය�ද ෙනා�ය.

“මටන� දැ� ෙ� කතා අහලා 
ඇ�ෙවලා. ලබන අ���ෙ� �තාව 
ඉ�ෙකාෙ� යව�න ඕන.... මං ණයෙවලා” 
ධ��කා �වාය.

“ණයෙව�ෙ� ෙමාකටද? �ෙයන 
හැ�යට කාලා �ලා ඉ�.”

ඒ සැ�යාෙ� වද�ය. ණය ව�නට 

� කාරණාව� ඔ� දැන��ෙ� නැත. 

එෙහ�, ඔ� �ව�� �ය ප� ද�ව�ෙ� 

කෑම�ෙ� �ට තව� ෙබාෙහා දෑ ඔ� 

තබා�ය �ද�� කර�නට ��ව 

���. ��ෙ� ෙපරපාස� 

ගා��ද ෙග�ය �� 

�ය. �ය�යෙ� පාස� 

අව�තාද එෙහ�මමය. 

තව� ඕනෑඑපාක� දහස�. 

ෙදසැ�බ� මාසෙ� ඇය 

ෙපරපාස� ගා�� ෙග�ෙ� 

��ෙ� ෙපරපාසෙ� �තව� 

මවකෙග� අතමා�ව� ඉ�ලාෙගනය.

ෙ� �ය�ල මැද 2023ට රටම ��න� 

ෙව��, ධ��කාෙ� �ත ��ෙ� ෙවන� 

����ලකය. එය ව��වර ඇෙ� �තට 

එ�� ය�� �� ����ල� න��, ඒ ගැන 

��ව�� දැන ��ෙ� නැත. ද�ව� �ඩා 

කාලෙ� �ට පැ� රස කෑමට කැම� �� 

අරෙගන ෙද�නට ෙනාහැ� අව�ථා ඇයට 

එ�න එ�නම වැ���.

ෙ� අතර ෙකාතර� අග�ඟක� ��ණ� 

එළැෙඹන අ�� අ���ද ��ග�නට රටම 

කට�� කර��, ධ��කා දැ� �රණය� 

ෙගන ���. ඒ ද�ව�ට� වස �, තමා� 

වස පානය කර�නටය.

ඒ අවාසනාව�ත ෙමාෙහාත එළැ�ෙ� 

ඉ�� 28�ය. ඇය වස ��� �න� 

සකසාෙගන ද�ව� ළඟට ග�ෙ� ඔ�� 

ත�කර දමා තමාට පමණ� ඒ ගමන 

• �පා වස�� එ���ංහ
ඡායා�ප - මෙනා� එ���ංහ

අද මව� 
��� ��� 

ෙමෙලාව 
නැහැ

�ය�ය තවම� 
අසා� 

ත��වෙය� 
ෙරාහෙ�



4 2023 ජනවාරිï11 වන බදාදා

භාග්යවතුන් වහන්්සේ සැවැත්නුවර ්ේතවනාරාම්ේ 

වැඩහිටපු කා්ේ වතාවක් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා්ේ 

ආරාධනයකට එතුමා්ේ සිටුමැදුරට වැඩම කරලා ති්යනවා. ඒ 

්වලා්ේ උන්වහන්්සේට දුර තියාම සිටුමැදු්ර ඉඳන් කාන්තාවක් 

යටිගිරි්යන් කෑගහන සද්දෙ ඇහුණලු. ඇහුණත් ව්ේම 

සිටුමැදුර ඇතුළට යන්කාට එතැන එකම ගාල්ගෝට්ටියක්ලු. අර 

කාන්තාව කෑගහන සද්දෙට වඩා ඉහළින් සිටුමැදු්ේ ්සේවක්යාත් 

කෑගහනවලු. ඔය අලකලංචි අසේ්සේ කන් ්දේක් ඇඟිලි ගහ්ගන 

හිටපු අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා බුදු හාමුදුරු්වෝ ඉසේසරහට ඇවිේලා 

කිේවලු “අ්න් භාග්යවතුන් වහන්ස මට ්වච්ච වින්නැහියක් 

බලන්න්කෝ” කියලා.

ඒ ්වලා්ේ බුදුන් වහන්්සේ සිටුතුමාට කියලා ති්යනවා 

“ගෘහපතියනි, අදෙ ඔ්ේ සිටුමැදුර මසුන් විකුණන තැනක් ව්ේ” 

කියලා. ඒ විතරක් ්න්වයි “අර සිටුමැදුර ඇතු්ළ මසුන් විකුණන 

කාන්තාවක් ව්ේ යටිගිරි්යන් කෑගහන කාන්තාව කවුදෙ?” කියලත් 

ඇහුවලු.

බුදු හාමුදුරු්වෝ විතරක් ්න්වයි්න, මහ හයි්යක් 

කෑ්කාසේසන් ගහන මිනිසේසු ඉන්න තැනකට ගියාම “අ්පෝ 

එතැන නම් මාළු ක්ේ ව්ේ” කියලා අපිත් කියනව්න්. හැබැයි 

අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට ්වලා තිබු්ණ් ්වනම වින්නැහියක්. 

“අ්න් සේවාමීනි, ්ම් ළඟදි මම ධනංජය සිටුතුමා්ේ බාල දුව 

සුජාතාව කරකාර බැඳලා කැන්දේගන ආවා. බැන්දෙට පසේ්සේ 

තමයි උන්දෙැ්ග ක්ට් තරම ගැන දෙැනගත්්ත්. එයා මට විතරක් 

්න්වයි ම්ේ අම්මට තාත්තට පවා ගහනවා බනිනවා. ඒ විතරක් 

්න්වයි අ්ේ සිටු පවු්ල සියලුම ධනය, භව්භෝග ඇය ඇ්ේ 

පාලනයට අරන්. ්ම් උන්දෙැ්ග කරදෙර ඉවසගන්න බැරිම තැන 

දෙැන් ්සේවක්යාත් එක්්කනා ්දෙන්නා සිටු මාලිගාව අතෑරලා යන්න 

පටන් අරන්. අ්න් සේවාමීනි මට අනුකම්පා්වන් ඇයව යහපත් 

මාේගයට අරන් ්දෙන්න” කියලා කිේවලු.

ඊටපසේ්ස සුජාතාව කැඳවපු බුදුන් වහන්්සේ ඇයට සත්භාේයා 

සූත්රය ්දශනා කරලා ති්යනවා. බුදු බණ අහලා එදා ඉඳන් කරුණු 

කාරණා අව්බෝධ කරගත්තු සුජාතා සිටු ්දවිය යහපත් භාේයාවක් 

විදියට කුල්ගයි ජීවත්වුණා කියලයි ජාතක ්පා්ත් සඳහන් 

්වන්්න්. 

සුජාතාව ව්ේ ්නාවුණත් ය්ශෝදෙරා මහරහත් ්තරණින් 

වහන්්සේත් දෙවසක් බුදුන් වහන්්සේ ළඟට ගිහිේලා සේත භාේයා්වෝ 

ගැන ්ම් විදියට කතා කළා කියලා පූජාවලි්ේ තිසේඑක්වැනි 

පරිච්ඡේදේේ සඳහන් ්වනවා. එතුමිය පිරිනිවන් පාන්න සූදානම් 

්වලා බුදුන් වහන්්සේ ළඟට ගිහින් ්මන්න ්ම් විදියට කිේවලු.

“සේවාමීනි, මම ්ම් සසර ගම්න් අනන්ත අප්රමාණ කාලයක් 

ඔබ්ේ මාතෘ භාේයාව විදියට ජීවත් වුණා. ඒ විතරක් ්න්වයි 

සකී, භගිනි ව්ේම දාසි භාේයාව විදියටත් ජීවත් වුණා. මම 

කවදාවත් ඔබ වහන්්සේට ්්චෞර, ආේය භාේයාවක් වු්ණ් නෑ. 

්ම් සසර ගම්න් කිසිම ආත්මභවයක ඔබට වදෙකභාරියක් වු්ණ් 

නෑ. හැමදාමත් ඔබට කීකරුව අවනතව කටයුතු කළා. කවදාවත් 

මම ඔ්ේ අවසරයකින් ්තාරව යමක් කරලා නෑ. එ්හම එකට 

සස්ේ ආපු අපි මුණගැ්හන අන්තිම ආත්මභවය තමයි ්ම්. අදෙත් 

සමුගන්න මට ඔ්ේ අවසරය ලැ්ේවා” කියලා ඉේලීමක් කළාලු.

ය්ශෝදෙරාව ගැනයි, සුජාතාව ගැනයි ඔය කතා ්දෙක මුලින්ම 

කියලා හිටි්ේ අදෙ අපි කතා කරන්්න් සේත භාේයාවන් වේතමාන 

පවුේ ජීවිතවලට ගැල්පන්්න් ්කා්හාමදෙ කියන කාරණාව ගැන 

නිසා. 

සුජාතාවට සත් භාේයා සූත්රය ්දශනා කරන ්වලා්වදි වධක 

භාේයාව, ්්චෞරි භාේයාව, ආේය භාේයාව, මාතෘ ආේයාව, භගිනි 

භාේයාව, සකී භාේයාව සහ දාසි භාේයාව කියලා භාේයාවන් 

සත්්දේනකු ගැන බුදුන් වහන්්සේ ්දශනා කරලා ති්යනවා.

වධක භාේයාව කියලා කියන්්න් සැමියාට හිතවත් නැති, 

දෙයාවක් නැති සහ අන් පුරුෂයන්ට ඇලුම් කරන භාේයාවට. 

ඒ ව්ේම සැමියා්ේ වසේතු්වන් ්කාටසක් සඟවාගන්නා 

භාේයාව ්්චෞරිසම භාේයාවක්. ්ගදෙර වැඩක්පලක් ්නාකරන, 

සැමියාව යටත් කර්ගන ආේයාවක් ව්ේ ඉන්න භාේයාවට 

කිේ්ේ ආේයසම භාේයාව කියලා. ඊළඟට සැමියාට හිතවත්ව 

අනුකම්පා්වන් අම්මා ්ක්නක් ව්ේ ඔහුව රකින භාේයාව 

තමයි මාතෘසම භාේයාව. නංගි ්ක්නක් ව්ේ සැමියා ඉදිරි්යත් 

ලැේජාව බය රැක්ගන කීකරුව ඉන්නවා කිේ්ේ භගිනිසම 

භාේයාව. දාසිසම භාේයාව කිේ්ේ තමන්්ේ සැමියා්ගන් 

එේල්වන තාඩන පීඩනවලට තරහා ්නා්ගන, ඔහු්ේ වැරදි 

ඉවස්ගන ඉන්න පුළුවන් භාේයාවට. ඊළඟට තමන්්ේ සැමියාව 

දෙැක්කම ්ය්හළියක් ව්ේ සතුටු ්වන, සිේවත්, කුලවත්, පවිත්ර 

භාේයාව බුදුන් වහන්්සේ හැඳින්වු්ේ සකී භාේයාව කියලා. ්ම් 

සත් භාේයාවන්්ගන් සාේථක පවුේ ජීවිතයකට ගැල්පන ්හාඳම 

භාේයාව කවුදෙ?

ඒ ගැන ්ම් කතාබහ ්ේරා්දෙණිය විශවවිද්ාල්ේ මහා්චාේය 

අත්තනායක එම් ්ේරත් මහතා සමඟින්.

“මේ 

කතාව පටන්ගන්න්කාට සත් 

භාේයා්වෝ කියන්්න කවුදෙ කියලා 

්වන ්වනම පැහැදිලි කරලා ති්යන 

නිසා මම ආපහු ඒ ගැන සඳහන් කරන්න යන්්න නෑ. 

හැබැයි බුදුන්්ේ කා්ේ ඉඳලා අදෙ ්ම් ්මා්හාත 

්වනකම්ම අ්ේ කාන්තාවන්්ගන් 40%ක් තාමත් 

යන්්න් එදා ය්ශෝදෙරාව ගිය අඩිපා්ේ. ඒ කිේ්ේ ඒ 

අය 40% තාමත් ජීවත්්වන්්න් මාතෘ, සකී, භගිනි 

කියන භාේයා්වෝ විදියට. හැබැයි ඉතින් ්මාකක්්දෙෝ 

අවාසනාවකට ඉතුරු 60% කටයුතු කරන්්න් අර 

සුජාතාව විවාහ ්වලා මුේ කා්ලදි කටයුතු කරපු 

විදියට. ඒ කිේ්ේ අර කලින් කියපු ්්චෞර, ආේය සහ 

වධකභාරි්යෝ විදියට.

්ම් පහුගිය දෙවසක මට අවුරුදු 45ක විතර 

නාඳුනන පිරිමි ්ක්නක් දුරකතන්යන් කතා කරලා 

හරිම දුක හි්තන කතාවක් කිේවා. ඔහු කියනවා ‘අ්න් 

බුදු මහත්ත්යෝ මම කසාඳ බැඳපු දෙව්ස ඉඳන් දෙරු්වෝ 

නිසා පුදුම දුකක් විඳ්ගන ම්ේ ්නෝනා එක්ක පවුේ 

කන්්න’ කියලා. ‘දෙරු්වෝ නැත්නම් ්ම් ්වන්කාට 

දෙහසේ වාරයක් ්නෝනව දික්කසාදෙ කරලා ඉවරයි’ 

කියලා. ඊටපසේ්සේ මම ඇහැේවා එ්හම කියන්න 

්ේතුව ්මාකක්දෙ කියලා. පසේ්සේ ඔහු ඉතාමත් බයාදු 

සේවර්යන් මට කිේවා ‘අ්න් මහත්ත්යෝ කවුරුවත් 

කිේවට විශවාස කරන්්න නෑ ම්ේ ්නෝනා මට හරියට 

ගහනවා’ කියලා. ‘්පාඩි වරදෙක් වුණත් මට අ්ත් 

ති්යන ්පාේකටු හැන්්දෙන් පවා දෙමලා ගහනවා’ 

කියලා. එක දෙවසක් රැකියාවට ගිහිේලා ්ගදෙර එන්න 

්පාේඩක් ප්රමාදෙ වුණා කියලා ්ගට ්ගාඩවුණ හැටි්ේ 

බිත්තියට තියලා තදෙ කරලා ්බේල මිරික්ගන හිටියැයි 

කියලත් කිේවා. පඩි දෙවසට පඩි පැකට් එ්කන් එක 

රුපියේ පන්සීයක් දාහක් හරි අඩුව දුන්්නාත් නිදෙහ්සේ 

බත් කටක්වත් කන්න ්දෙන්්න නැතිලු. අනික ඔහු්ේ 

හැම ්දපළකින්ම ්කාටසක අයිතිය රණ්ඩු කරලා 

බලහත්කාර්යන් ඇ්ේ නමට පවර්ගන ති්යනවා.

ඔය කතාව විතරක් ්න්වයි ඕකට මම තවත් 

්හාඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. මම විශවවිද්ාල්ේ 

උගන්වපු කා්ේ ම්ගන් ඉ්ගනගත්තු දෙක්ෂ සිසුවියක් 

හිටියා සමාධි කියලා. ඇය්ේ පියා ඉතාමත් අධික 

විදියට බීමත්කමට ඇේබැහි ්වලා හිටපු පුදගල්යක්. 

දෙවසක් ඔය දෙැරිය මාත් එක්ක කතාබහ කරපු ්වලාවක 

මම නිකමට ව්ේ ඇ්ගන් ඇහුවා ‘දෙැන් ්කා්හාමදෙ 

දුව තාත්ත්ේ ්වනසක් නැදදෙ?’ කියලා. පසේ්සේ ඇය 

ඉතාමත් කණගාටු්වන් මට කිේවා ‘්මාන පිසේසුදෙ සේ 

තාත්තා ්බාන එක නතර කරන්්නත් නෑ. තාත්තා 

අමාරු්වන් හරි ්නාබී ඉන්න උත්සාහ කළත් අ්ේ 

අම්මා, තාත්තට ඒකට ඉඩ ්දෙන්්නත් නෑ’ කියලා. 

අම්මා, තාත්තට ්නාබී ඉන්න ්දෙන්්න නැහැයි කියපු 

කතාවක් මම ඔය ඇහුවමයි. ඒ නිසා මම ඒ දුව්ගන් ඒ 

කතා්ේ ්ත්රුම ්මාකක්දෙ කියලා ඇහුවා.

එත්කාට ඒ දුව මට කිේවා ‘සේ අ්ේ අම්මා 

හැමදාම තාත්තා බීලා එනකේ බලන් ඉන්්න් තාත්ත්ේ 

සාක්කු්වන් රුපියේ පන්සීයක් දාහක් ්හාරකම් 

කරගන්න. එකපාරක් තාත්තා ්හාඳටම බීලා ආපු 

දෙවසක තාත්ත්ේ අ්ත් තිබුණු ්රේසේලට් එක අම්මා 

ගලව්ගන. අන්තිමට පහුවදා උ්ද අම්මම තාත්තාට 

බැන්නලු කනමදෙයා ව්ේ බී්ගන අ්ත් ක්ේ ති්යන 

ඒවත් වට්ට්ගන ්ගදෙර එන්්න්’ කියලා.

ඉතින් බලන්න මම ඔය කියපු කතා ්දේක්ම 

හිටපු බිරින්දෙෑවරු ්දෙන්නා ළඟම සේවාමියා්ේ ්ද 

්හාරකම් කරන ්්චෞරි භාරියාව්ගත්, සැමියා ගැන 

කිසිම දෙයාවක් අනුකම්පාවක් නැති වධක භාරි්ග 

ව්ේම සැමියාව යටත් කර්ගන ජීවත්්වන ආේය 

භාේයාව්ගත් ගති ලක්ෂණ ්කායිතරම් ති්යනවදෙ 

කියලා. ඉතින් ඔ්හාම බිරින්දෙෑවරු එක්ක ජීවත්්වලා 

සේවාමි පුරුෂ්යකුට මැ්රනතුරාවට සුගතියක්, 

සතුටක්, සැනසීමක් ති්යයිදෙ? ඔය කතාවට කියපු 

බිරින්දෙෑවරු ්දෙන්නා විතරක් ්න්වයි අදෙ සමාජ්ේ 

සමහර කාන්තා්වෝ සේවාමියාට වඩා රැකියා්වන්, 

නිල්යන්, බල්යන් ව්ේම උගත්ක්මන් ඉහළට 

ගියාමත් තමන්්ේ සේවාමිපුරුෂයාව යටත් කර්ගන 

ඉන්න බලනවා.”

එතැනින් පසේ්සේ දාසි භාේයාව, මාතෘ භාේයාව 

ව්ේම සකී භාේයාව ගැනත් අත්තනායක මහතා 

කිේ්ේ ්ම් විදි්ේ කතාවක්.

“අපි අත්ේ ඉන්න කාන්තා්වෝ දිහා ්වන ්වනම 

බැලුවම ඔය භාේයා්වෝ හත්්දෙනා්ේ ්ගාඩට ්වනම 

වැ්ටන අයව දෙවසකට ඕනතරම් මුණගැ්හනවා. ඒ 

ගැන කතා කරනවා නම් ඕනතරම් උදාහරණ ති්යනවා 

කියන්න. ඒ නිසා ඔය දාසි, මාතෘ, සකී කියන ්ගාඩට 

වැ්ටන භාේයා්වෝ ගැනත් මම මටම අහන්න දෙකින්න 

ලැබුණු අත්දෙැකීම් ්දෙක තුනකින් පැහැදිලි කරන්නම්.

මම ජීවත්්වන මහනුවර පළා්ත් මම දෙන්න 

කියන පවුලක් හිටියා. ඒ අය හරිම දුේපත්. දෙරු 

තුන්්දේනකුත් හිටියා. සැමියයි බිරිඳයි ්බා්හෝම 

අමාරු්වන් තමයි ඒ අයට ඉගැන්නු්ේ. ඒ ප්රශන 

්සේරම අසේ්සේ ්ම් ්ගදෙර මනුසේසයා පුදුම විදියට අර 

බිරිඳව සැක කරනවා. ඒ මනුසේසයට ්නාකියා රෑකට 

හදිසියකට ්දාට්ට පිලකට ගියත් ්තෝ මට ්හා්රන් 

්හාර මිනිහට ්දාර ඇරියදෙ කියලා අහලා ගහනවා. මම 

ඔය ගැන ්හාඳටම දෙන්නවා. ්මාකදෙ ඔය ්ජෝඩුව මහ 

මහාචාර්ය අත්තනා්යක එේ මේරත කි්යයි

්තාත්තා මනාබී ඉනන    හැදුවත 
අේමා ඒකට ඉඩ     මෙනමන නෑ
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තරම් ඉවසගෙන ඉනන 

භාර්ාවට. අනන ඒ 

නිසා ගම් දාසි භාර්ාව 

වගේ අනවශ්ය විදි්ට 

ඔලුව නවාගෙන ඉනන 

භාර්ාගවා අද සමාගෙට 

ග�ාගෙතම ෙැලගෙනගන 

නෑ. 

ඊළඟට ඔ් කි්න 

මාතෘ භාර්ාවත අද 

සමාේට ප්ාග්ෝගි�ව 

ෙැලගෙනගන නෑ කි්ලයි 

මට හිගතනගන. ගමා�ද 

සමෙර ෙෑනු උදවි් ඉනනවා මෙතත්ා 

උගේට ගෙදරින ්නග�ාටත කුස්සිඅම්මා 

වගේ දැලි ගෙරාගෙන කුස්සිගේ. රෑට ගෙට 

ගොඩගවනග�ාටත අර ඇඳුම පිටිනම 

මූණ�ටවත ගෙෝදනගන නැතුව කුස්සිගේ. 

ඊළඟට මෙතත්ට ආසාව�ටවත ්ාළුගවක් 

ෙම්්බගවනන ්නන ගදනගන නෑ, �ැමති 

ගද්ක් �නන ග්බානන ගදනගන නෑ, �ැමති 

ඇඳුමක් අඳිනන ගදනගන නෑ, ඒ වගේම 

රාෙ�ාරි වැඩ�ටවත ෙෑනු ග�ගනක් එක්� 

වැඩිපුර �තා්බෙ �ගළාත එදාට ගෙදර මෙ 

විනාස්ක්. ඉතින එගෙව් ෙැෙැනුනගෙන 

පිරිමිග්ක් සුනදර බිරිඳක්, ගරේමවනති්ක් 

දකිනගන ග�ාගොමද? ගමා�ද සාර්ථ� 

නංගි ග�ගනක් වගේ ජීවතගවන භගිනි 

භාර්ාවත අද �ාගලට ෙැලගෙනගන නෑ. 

ගමා�ද ග�ායිගවලාගවත එ්ා ගම්ාට 

අයි්ා ොනවා. ගම්ා අර්ාට සුදු නංගි්ා 

ොනවා. ඉතින ෙැතත� ඉනන අපිට 

හිතාෙනන ්බෑ මුන ගදනනා ෙෑනියි මිනිෙයිද, 

එ� කුස උෙන උනද කි්ලා. නමුත ගම් 

භගිනි භාර්ාවත අද ගවනග�ාට අර දාසි 

භාර්ාවට වගේ අගේ උදවි් නැටගටන 

අලලගෙන ඉනගන. ගමා�ද බුදුන වෙනගස් 

සැමි්ට නංගි ග�ගනක් වගේ ඉනන කි්ලා 

කිව්ගව් ඔහුට ගයේෂ්ඨ සගෙෝදරග්කුට වගේ 

ෙරුබුහුමන දක්වනන කි්න එ�ට මිසක් 

මගේ අයි්ා, මගේ නංගි කි්ලා ගලාකු ොට 

එ�ක් දාලා ග�ෝන එගක් ගනාම්මගර ගස්ව් 

�රෙනන එ�ටවත, මගේ සුදු නංගි්ා 

කි්ලා අගත ෙගේ ෙච්ච්ක් ග�ාටාෙනන 

එ�ටවත ගනගවයි.”

ඒ නිසා ගම් භාර්ාගවෝ ෙතගදනාගෙන 

සාර්ථ� ෙවුල ජීවිත්�ට ගොඳටම 

ෙැලගෙනගන තමනගේ ස්වාමි්ා එක්� 

මිතුරි්ක් විදි්ට �ටයුතු �රනන පුළුවන 

සකී භාර්ාවට කි්ලයි මෝචාර්වර්ා 

කිව්ගව්.

“මං එගෙම කි්නගන ගමා�ද දනනවද? 

බිරිඳක් තමනගේ ස්වාමි්ාට මිතුරි්ක් වගේ 

වුණෙම මිතුරි්ක් ඇතුගේ ගරේමවනති්ක්ව 
• ලිහිණි මධුෂිකා

අමුතුගවන අඹනන ඕගන නැති නිසා. 

එතග�ාට ගොඳ ගරේමවනති්ක් ඇතුගේ 

අමුතුගවන ද්ා්බර බිරිඳක්ව අඹලාෙනන 

අවශ්ය ගවනගනත නෑ. එගෙම වුණාම අවශ්ය 

ගවලාවට අම්මා ග�ගනක් වගේ තමනගේ 

සැමි්ාව රැ�්බලාෙනනත, ගොඳ නර� 

කි්ලා ගදනනත, ඕගනම ගද්ක් කි්ලා 

�රලා විහිළුගවන තෙළුගවන ඔහුව සතුටින 

ති්නනත ඇ්ට පුළුවන�ම තිග්නවා. 

අනි� බිරිඳක් ගොඳ මිතුරි්ක් වුණෙම 

ඕගනම ගද්ක් ඇ්ට කි්නන කිසිම 

ස්වාමි පුරුෂග්ක් ගදොරක් හිතනගන 

නෑ. එතග�ාට සැමි්ා බිරිඳටවත, බිරිඳ 

සැමි්ාටවත අනවශ්ය විදි්ට ්බ්ගවනන 

අවශ්ය නෑ. ඒ වගේම ගොරග්බාරුව කි්න 

එ� ෙවුල ජීවිගතන ඉගේටම නැතිගවලා 

්නවා. අනි� ගදනනා ගදමෙලගලෝ ්ාළුගවෝ 

වගේ ඉනනග�ාට එ්ා ගම්ාගෙවත, ගම්ා 

එ්ාගෙවත ගේවල ගොර�ම් �රනගන, 

ෙෙමරාෙනගන නෑ. ඒ නිසා මට නම් 

හිගතනගන ස්වාමි පුරුෂග්කුට තැගන 

ෙැටි්ට අවශ්ය විදි්ට ආදගර �රනන 

පුළුවන ගොඳම භාර්ාව සකී භාර්ාව 

කි්ලා. ගමා�ද ඇගෙන බිරිඳ අවශ්ය 

ගවලාවට බිරිඳත, ගරේමවනති් දකිනන 

�ැමති ගවලාවට ගරේමවනති්වත, ෙරි 

වැරැේද කි්ලා ගදන, ද්ාව, ගසගනෙස 

අවශ්ය ගවලාවට අම්මා ග�ගනක්වත එළි්ට 

ෙනන පුළුවන.

අනන ඒ නිසා අද මම අගේ පුතාලට 

කි්නගන උඹලා �සාද්ක් �රෙනනග�ාට 

්ාළුගවක් විදි්ට ඉනන පුළුවන ග�ලගලක්ව 

ගතෝරෙනිලලා. උඹලගෙ ගොඳම ්ාළුවා 

ග�ලගලක් නම් ගිහින ඒකිගෙන ්බ් නැතුව 

්ාළුගවනන අෙෙලලා. ගමා�ද �සාද 

්බඳිනන �ලින ්ාළුගවෝ විදි්ට ඉනන උනට 

්බැනදට ෙස්ගස් උනගේ අඩුවැඩි් �වුරුත 

ඇවිලලා අමුතුගවන කි්ලා ගදනන ඕගන 

නෑ කි්ලයි මට හිගතනගන. �ාල්ක් 

්ාළුගවෝ විදි්ට ඉඳලා තිග්න නිසා උන 

උනගේ අඩුවැඩි ෙැන ඔ් ග�ායි�ාටත වඩා 

ගොඳට දනනවා. ගොඳ බිරිඳ�ට ්ාළුගවක් 

ගවනන ්බැරි වුණත, ගොඳ ්ාළුගවකුට 

අනිවාර්ග්නම ගොඳ බිරිඳක් ගවනන 

පුළුවන කි්ලා අර �තාවටත කි්නගන 

අනන ඒ�යි.”

කකාලකලා, 
කකලකලා 

කසාද 
බඳින්න ඕ්න 

තමනකගේ 
ක�ාඳම 

යාළුවාව. 
මාතෘ 

භාරයාකවෝ 
අද කාකලට 

ගැලකෙනක්න 
්නෑ

තාතතා ක්නාබී ඉන්න    �ැදුවත 
අමමා ඒකට ඉඩ     කදනක්න ්නෑ

රෑට ෙටටි මුටටි ගොගළාගව් ෙෙගෙන ෙෙ 

මරාෙනනග�ාට අර ගොඩි උන මරලගතෝනි 

ගදනවා. එතග�ාට අෙල ෙෙල ගෙවලවල 

අපි තමයි වලි ගේරනන ්නගන. ෙැ්බැයි 

ඉතින අපි ගිහින අර මනුස්ස්ට ගද�ක් දීලා 

ෙැතත�ට ඇදලා ෙනන ෙදනග�ාට අර 

ෙෑනු මනුස්ස්ා මෙ ෙයිග්න වැලහිනනි 

වගේ අඬනවා ‘අගන මෙතතග්ෝ මට 

ග�ාච්චර ෙැහුවත මගේ මිනිෙට ෙෙනන 

එො. ඒ මගේ දරුවනගේ තාතතා’ කි්ලා. 

අගන ඉතින මුන ගදනනා රෑට ෙෙ මරාගෙන 

උගේට ගමාකුත ගනාවුණ ොනට අත 

්බැඳගෙන ගෙෝඩු දාලා ොගරත ්බැෙැලා 

්නවා.

දැන මම ඔ් �තාව කි්නග�ාට 

ග�ගනකුට හිගතනන පුළුවන අනන නි්ම 

දාසි භාරි කි්ලා. �තාව ඇතත. සැමි්ා 

ග�ායිතරම් ෙැහුවත ්බැනනත ඒවා 

අමත� �රලා ඔහුට සමාව ගදන ඇ් දාසි 

භාර්ාවක් තමයි. නමුත අගේ මෙතතුරු 

ඔ් දාසි භාර්ාව අලලගෙන තිග්නගන 

නැටගටන. ගමා�ද බුදුන වෙනගස් ඒ �ාගල 

දාසි භාර්ාව කිව්ගව් ෙෙනන ෙෙනන වඳින 

ෙෑනිට ගනගවයි. ඔහුගේ ආරථි� ප්ශන 

නිසා සිදුවන සුළු සුළු අඩුොඩු පුළුවන 

ෙවුල ජීවිත්�ට ඒ� 

අත්යවශ්යයි. ඒ අ් ෙරි්ට 

ෙැසිගරනගන අර අපි පුංචි 

�ාගල අම්මලා ගව්වැලක් 

අරගෙන ෙරි වැරදි කි්ාදිදී 

ෙස්ගසන ෙැනනුවා වගේ. 

අනතිමට ගවනගන අම්මට 

ගෙදර ඉනන කි්ලා 

අර මනුස්ස්ා ආදගර 

�රනන පිටින ග�ලගලක් 

ගෝාගෙන ්න එ�. 

ගමා�ද අම්මගෙ ආදගරයි, 

බිරිඳගෙ ආදගරයි අතර 

ගලාකු ගවනසක් පිරිමිග්කුට 

දැගනන නිසා. ඊටෙස්ගස් 

ඉතින මං ගමච්චර �ඹුරලත 

මුගෙ වන්චර�මට මූ ගවන 

ෙෑනු ගෝන ගි්ා් කි්ලා 

ගේවාල ොගන ගිහිලලා අර 

මනුස්ස්ාට ෙලි ෙෙනවා.

ඊළඟට සැමි්ට 
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“කවදකහරි ල�ොකු සල්ලිකොරලෙක් 

ලව�ො අම්මට ස�කන්නයි 

්මට ඕ්න වුලේ. ඒත් මිනිස්සු 

හැ්මලවලල්්ම ්මලේ ඇඟට හි්නොලව්නවො. ඒක 

්මට තවත් ඉවසන්න බැහැ අමලම...”

ඉනදිෙොනු ජොතික ප්රිෙංකො ගුපතො අවුරුදු 

20ක තරුණිෙක්. ස්ථූ�තොවෙ නිසො ඇෙ 

නිතර්ම වලේ අනිත් අෙලේ ස්මච්චලල්ට 

�ක්වුණො. ප්රිෙංකොලේ අම්මො දවසක් ්මහ 

පවකොර දසු්නක් දැක්කො. ඒ කෝමලේ සිවිලිලම 

එල්ල�්න ප්රිෙංකොලේ මිනිෙ. ඇෙ අම්මට 

ලිෙොපු ඔෙ ලිපිෙ �ැබි�ො තිලෙනලන එතැ්න්ම 

බි්ම තිබි�ො.

ඉසලබ�ො ලට්චල්නෝේ ජීවත්වුලේ 

ඇල්මරිකොලව. ලකල්�ට දහෙයි. පංතිලේ 

හිටපු කළු්ම ළ්මෙො ඉසලබ�ො. සලම පොට 

නිසො ඇෙ හැ්මදා්ම වලේ හිරිහැරව�ට 

�ක්වුණො. ඉසලබ�ොලෙ අම්මො ලම 

සමබන්ධලෙන ඇලේ ගුරුවරුන දැනුවත් 

කළත් ඔවුන ල්නල්මයි ඒකට ල්මොකුත් කලේ. 

ඉතින දවසක් ඇලේ ලෙදර ෙොව ඇ�කින්ම 

සිෙදිවිහොනි කරෙත්තු ඉසලබ�ොලේ ප්ොණසුන 

සිරුර හමුවුණො.

ඒ විතරක් ල්නල්මයි පහුගිෙ දවසක 

තමිල්්නොඩුලව කල්කුරිචචි දිස්්රික්කලේ 

පොස�ක දරුලවක් ත්මනලේ ්මහත ඇඟට 

විහිළු කරොපු ත්මනලේ ලහොඳ්ම ෙොළුවව 

උල් පිහිෙකින ඇ්න�ො ්මර� දා�ො තිබුණො. 

්මහතයි, කළුයි කිෙනලන කැතයි කිේන එකට 

ල්නල්මයි. හැ්ම ්මනුස්සලෙක්ට්ම ත්මනට 

ආලවණික �ස්ස්නක් තිලේනවො. හැබැයි 

ඒ �ස්ස්න ල්නොදකි්න කැත ඇස් වැඩියි. ඒ 

නිසො ටිකක් ්මහත කළු අෙව ස්මචච�ෙට 

�ක්කර්න එක ස්මොජ පුරුදදක් ලව�ො.

ඕලකන ලේලරන්න ඔෙ ඉහතින කිවව අෙ 

වලේ ස්මහරු ්මැලර්නවො, ්නැත්තම ්මර්නවො. 

සෑ්ම සිෙදිවි ්නසොෙැනීම දහෙකින එකකට 

ලේතු ලවනලන ශරීරෙ �ැජජොවට පත්කිරී්ම 

(Body Shaming) කිෙ�යි යුලරෝපො සංේමෙ 

ලපනව�ො ලදනලන. හැබැයි ලපනු්මට කරපු 

විහිළු හිතට හයිෙක් කරෙත්තු උදවිෙත් 

ඉන්නවො.

අලප කතො ්නොයිකොව විශවනී 

විල�ෝ්ච්නොත් එලහ්ම ලකල්නක්. අපි ඇලේ 

කතොලවන කිෙනලන ක්රීම ෙො�ො හරි පැහැපත් 

ලවෙල්�ො කිේන එක එලහ්ම ල්නල්මයි. 

හිතුලවොත් ්මැලරනල්නවත්, ්මරනල්නවත් 

්නැතුව ලපනු්ම වුණත් ලව්නස් කරෙන්න 

පුළුවන කිේන එකයි.

“්මට අවුරුදු 21යි. ලපෞදෙලික 

විශවවිද්ො�ෙක උසස් අධ්ොප්නෙ 

හදාර්නවො. ලපොඩි කොලල් ්මට තිබුලේ 

සෝමොන්ය ලපනු්මක්. වැඩිෙ ්මහතත් ්නෑ. 

තලළලුයි. වැඩිවිෙ පැමිනුණොට පස්ලස් 

ලහෝේල්මෝ්න ලව්නස්වී්මත් එක්ක ්මට කෑ්ම 

ෙැ්න ල�ොකු ආසොවක් ඇතිවුණො. ඒ කොලල් 

්මලේ වැලේ්ම ක්න එක. කො�ො කො�ො ්ම්ම 

ලෙොඩක් ්මහත් වුණො. ඒත් එක්ක්ම ්මලේ 

හ්මත් තිබුණට වඩො කළු වුණො. ඊටපස්ලස් 

ත්මයි මිනිස්සු ්මට විහිළු කරන්න ෙත්ලත්.”

‘නුලේ අම්මො ඉතො කළුයි, නුලේ අපපත් 

ඉතො කළුයි, නුලේ සීෙො ටිකක් සුදුයි, නුඹ 

විතරක් ත�එළලුයි’ කළු පොට කැත පොටක් 

කිෙ�ො පුංචි ඈලෙොනලේ ඔලුවට වැලටනලන 

ඔෙ වලේ කවි අහ�ො ්නැ�ලව්න හිචචි 

කොල�දි්මයි. “බ�න්නලකෝ ලෙදර අනිත් අෙ 

සුදුයි. ඔෙො විතරක් කළුයි. ඔෙොව කොණුලවන 

ඇහිදන ඇවිල්�ද ලකොලහලදෝ.” ස්මහර 

වැඩිහිටිලෙෝ දුරදිෙ ල්නොහිතො දරුවනට 

ඔලහෝම විහිළු කර්නවත් අපි අහ�ො 

තිලේනවො.

“ඉස්සර පොලේ ෙදදි මිනිස්සු ්මලේ දිහො 

බ�ොලේන ඉන්නවො කිෙ�ො ්මට ලත්ලර්නවො. 

්මලේ අම්මො පැහැපත්. ඉතින අම්මො එක්ක 

ලකොලහහරි ගිෙහ්ම ‘අලපෝ ලම 

ඔෙොලේ දුවද?’ කිෙ�ො මිනිස්සු 

අම්මලෙන අහ්නවො. දවසක් 

එක ඇනටි ලකල්නක් ‘ල්මෙො 

අරන හදාෙත්තු ලකල්නක්ද?’ 

කිෙ�ො අම්මලෙන ඇහුවො. 

අම්මො අදටත් ඒ ෙෑනු ලක්නො 

එක්ක කතො කරනලන ්නෑ.”

සෝමොන්ය ලපළට ටියුෂන 

පංති ෙන්න පටනෙත්තයින 

පස්ලස් විශවනීට වුණු වොචික 

හිරිහැර තවත් වැඩිලවන්න 

වුණොලු.

“්ම්ම පංතිව�ට ේනලකොට 

ළ්මයි ‘අලපෝ ඔන්න බතලි 

එල්නෝ... තොර බැරල්’ කිෙ කිෙො 

්මහො හයිලෙන කෑෙහ්නවො. 

්මලේ ළඟින ෙන්නත් 

අපපිරිෙොවයි කිෙ�ො කිෙපු අෙ 

හිටිෙො. ස්මහරු හූ කිේනවො. 

්මට අඬන්න තරම දුකයි. 

ඉතින ්ම්ම ලෙදර ගිහිල්�ො 

පංති ෙන්න බෑ කිෙ�ො  

හැ්මදා්ම අඬ්නවො.”

ඒ කොලල් ‘ඔෙො කැතයි, 

කළුයි’ කිෙ�ො ක්නට ්නෑහුණු 

දවසක් ෙැ්න විශවනීලේ ්මතකලේ ්නැතිලු.

“මිනිස්සුනලේ පොට, ශරීරෙ ලසොබොවෙ 

ඒ අේම තීරණෙ කළ එකක් ල්නල්මයි. ඒක 

ඇත්ත. හැබැයි ්ම්ම ්මහත් වුලණත්, පොට 

ලව්නස් වුලණත් ්මලේ්ම වරදින. ඉතින 

මිනිස්සු කිේන එවවොට හැ්මදා්ම අඬ අඬො 

ඉනලන ්නැතිව ්නරක පුරුදු අතඇර�ො 

ලපනු්ම ලව්නස් කරෙන්න ඕලන කිෙ�ො ්මට 

හිතුණො.”

සලම පොටවත්, ඇලේ බරවත් 

ලකල්නක්ලේ සොේ්ථකත්වෙ ්මනි්න සෝධක 

ල්නල්මයි. ඔපරො වින්රි, ලුපිතො ්නලෙෝනේ, 

වොරිස් ඩයිරි, ලසරී්නො විලිෙමස් වලේ ෙෑනු 

ඒක ඔපපු කර�ො ඉවරයි. හැබැයි අපිට 

�ැබි�ො තිලේන රූපෙ අපි ජීවත් ලව්නතොක් 

�ස්ස්නට තිෙොෙන්න ඕලන. උගුර ෙොවට 

කෑ්ම කො�ො කම්මැලික්මට හිටිලෙොත් 

ඒක ලපනු්මට වලේ්ම නීලරෝගීක්මටත් 

බ�පෝනවො කිේන එකටත් විශවනීලේ කතොව 

උදාහරණෙක්.

“මුලින්ම ්ම්ම ජිම ෙන්න පටනෙත්තො. 

හැබැයි අධ්ොප්න වැඩ නිසො ඒක හරිෙට 

වුලේ ්නැහැ. ඒ නිසො ලෙදර්ම ව්ොෙෝම 

කරන්න ෙත්තො. දවසට්ම කෑලව එක ලව�යි. 

සීනි, ලුණු, පිටි, ලතල් ක්න 

එක ්නතර කළො. ලෙදර අෙ 

පීසො ලේනල්�ො කදදි ්ම්ම 

අහක බ�ොලේන හිටිෙො. 

එවවො ලවනුවට ලප්ෝටී්න වැඩි 

කෑ්ම කන්න පටනෙත්තො. 

දවසට වතුර ලීටර හතරක් 

බිවවො. ඔලහෝම කරදදි කිල�ෝ 

එකසිෙ තිහට හිටපු ්ම්ම කිල�ෝ 

හැත්තෑවට බැස්සො. ස්ම 

පැහැපත් කරන්න ප්මිතිෙත 

ක්රීම ෙෑවො. විටමින C, ඔලමෙො 

3 වලේ අතිලේක එලහ්මත් 

ෙත්තො.”

්මොස හෙ හතක් ලම ලදවල් 

කරදදි විශවනීලේ ලපනු්ම 

ලව්නස් වුණොලු.

“ලපනු්ම ලව්නස් කරෙන්න 

පුළුවන කිේන විශවොසෙත් 

්මලේ හිලත් තිබුණො. ඒකට 

්ම්ම ලෙොඩක් කැපකිරීම කළො. 

බර අඩු වුණු නිසො දැන ්නම 

දවසට ලවල් ලදකක් ක්නවො. 

ලෙොඩක් අෙ ලම වලේ ප්ශ්න 

නිසො පීඩො විඳි්නවො. ්ම්ම  

ලව්නස් වුලේ ලකොලහෝමද 

කිෙ� අහ�ො දවසට ්මැලස්ජ දහ පහලළොවක් 

එ්නවො. ඒ නිසෝම ්ම්ම  කරපු සත්කොර ෙැ්න 

යූ ටියුේ ්චැ්නල් එකක් හරහො අනිත් අෙටත් 

කිෙොලද්නවො.”

ලපනු්ම ලව්නස් වුණොට පස්ලස් ඉස්සර 

ඇෙව ආශ්රෙ ල්නොකළ අෙත් ඇෙව ආශ්රෙ 

කරන්න ලපොර ක්නවලු. ඉතින එලහ්මයි 

කිෙ�ො විශවනීට ලවචචි වොචික හිරිහැර 

ඉවරයි කිෙ�ද හිතුලව? ්නැහැ. දැන ඇෙට 

මිනිස්සු  කිෙනලන ලව්න කතොවක්ලු.

“්ම්ම සුදු වුලේ ඉනලජක්ෂන 

ෙහ�ො කිෙ�යි දැන එෙො�ො  කිෙනලන. 

‘ඉනලජක්ෂන ෙහ�ො ලපොත්ත සුදු වුණොට 

උපන කැත ෙවන්න බැහැ’ කිෙ�ො ස්මහරු 

කිේනවො. ්ම්ම ්මහතට, කළුවට ඉදදි මිනිස්සු 

්මට අර විදිලේ කතො කිවවො. ්ම්ම අ්මොරුලවන 

්මහනසි ලව�ො ලපනු්ම ලව්නස් කරෙත්තහ්ම 

දැන කිෙනලන ලව්න කතොවක්. හැබැයි 

ඒලකන ්ම්ම ල�ොකු පොඩ්මක් ඉලේනෙත්තො.

ඉස්සර ්ම්ම අනිත් අෙ කිේන ඒවො අහ�ො 

හිත රිදද ෙත්තො. තව ලකල්නක් සතුටින 

ඉන්නවට ලෙොඩක් අෙ කැ්මති ්නැහැ. එෙ�ො 

ලහොෙනල්න්ම ්මනුස්සලෙක්ලේ හිත රිදදන්න 

ලේතු. එලහ්ම අෙ කිේන ලදවල් අහ�ො හිත් 

රිදදවෙන්නවො කිෙනල්න ල්මෝඩ වැඩක්. අපි 

අනිත් මිනිස්සුනට ඕ්න විදිෙට ඉන්න ඕලන 

්නැහැ කිේන එක දැන ්මට ලත්ලර්නවො.”

‘්ධරණී’ කිෙව්න ඔබ ලවනුලවන ඇෙ 

කිවලව ල්මලහ්ම ලදෙක්.

“පළවැනි ලද ්මහතයි, කළුයි කිෙ�ො 

කොවවත් ලකොන කරන්න එපො. මිනිස්සුනට 

මිනිස්සුනට වලේ ස�කමු. ඉස්ලකෝල�ක 

වුණත් ්නැටු්මකට තිෙො පංතිෙ ඉස්සරහටවත් 

ඒ අෙව ෙනලන ්නැහැ. පුංචි කොල�දි්ම 

එලහ්ම කළෝම ළ්මයි ්මෝනසිකව වැලට්නවො. 

්ම්ම ඒක ලහොඳට්ම විඳපු ලකල්නක්.”

ඊළඟට උත්සොහෙ, කැපවී්ම තිලේනවො 

්නම අපිට ලම ල�ෝලක් කරන්න බැරි ලදෙක් 

්නැහැ. හැබැයි එලහ්මයි කිෙ�ො �ස්ස්න 

ලවන්න දකි්න දකි්න ලද කරන්න ෙන්නත් 

එපො. කො�ෙක් ්ම්මත් එලහ්ම කළො. ලකට්ටු 

ලවන්න ටැේ�ට්, ග්රීන ටී, පිටි වේෙ ඔෙ 

හැ්ම එක්ම පොවිචචි කළො. ඒවො ලස්ර්ම 

ලබොරු. කෑ්ම පො�්නෙ කර�ො ව්ොෙෝම කළෝම 

ඇති. �ස්ස්න ලවන්න සුදු ලවන්න්ම ඕලන 

්නැහැ. හැබැයි ඇඟ පො�්නෙ කර්න එක 

නීලරෝගීක්මටත් ලහොඳයිලන. ඒ නිසො ඒ ලදවල් 

ෙැ්න හිතන්න.”

මහතයි කියලා 
කතා හදපු අයට

 කකට්ටු කෙලා 
කෙන්නුො

විශෙනී විකලෝචනා

• කෙවෙන්දි කහට්ටිආරච්චි

දෙෙක් 
එක ඇන්ටි 
කකකනක් 

‘කමයා අරන් 
හදාගත්තු 

කකකනක්ද?’ 
කියලා 

අමමකගන් 
ඇහුො. 
අමමා 

අදටත් ඒ 
ගෑනු කකනා 
එක්ක කතා 
කරන්කන් 

නෑ

කළුයි කියලා 
ප්රතික්කෂේෙ කරපු අයට

 සුදු කෙලා 
කෙන්නුො
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ර�සාව�වලට යන 
අ�මලාට �� එෙර�ෙ� නෑ 

�ය�ෙ� ඇ�තද?

“අෙ� අ�මලා ඉ�� අ�ට ආදෙ� 

කර� ���� ෙනෙ�ෙ�. අ�ට 

ආදෙ� ඕෙ� කාෙ� ස�� 

ප�ෙ� ��� දැ� ���� බල�න එ�න 

දඟලනවා” � �යංකා �ව ඇද කර�� 

�නා�ණාය. 

�යංකාෙ� උ�ෙ� �ස තබාෙගන 

�� සං�ප �යංකා ෙදස බැ�ෙ� �ම�� 

සහගතවය.

�යංකා ෙප�ව�ය�ව �� 

කාලෙ� �ටම ඇය සහ අ�මා අතර 

බැ�ම අ�බව සං�පට වැට� ���. 

�යංකාෙ� ��තෙ� �රයා තා�තාය. 

ඇය සැම� අ�මා ගැන පැව�ෙ� ඔවැ� 

කතාය.

“අ�මා ස�� ප�ෙ� �යා අ�ව 

අමතක කරලා.” �යංකා ඔය ෙලස 

�ය�ෙ� අ�මා කළ වරදකට ෙනාවන 

බව සං�පට දැ� දැ� වැටෙ�.

සං�ප �යංකාෙ� උ�ෙල� �ස 

ඔසවා නැ�ට ග�තාය.

“අෙ� � ෙකාෙහද �යංකා?” සං�ප 

�ම�ෙ� කතාවට ආර�භය� ග�නටය.

“මැ�කා නැ�� එ�ක ෙ�� ෙක�ල.” 

�යංකා �ෙ� ෙසෙනහ��.

“මැ�කා නැ�� ඉ�න එක න� 

ෙලා� ෙදය� ෙ�ද? ඔයාට �ෙ� 

සැන��ෙ� ෙජා� එකට ය�න �ණ� 

��ව� මැ�කා නැ�� වෙ� ෙකෙන� 

අ�ට ලැ�� �සාෙ�.” සං�ප පැව�ෙ� 

ෙස��.

“අෙ� ඔ�. නැ�ත� මම ෙකාෙහාමද 

ෙ� ර�සාව කරග�ෙ�? ෙක�ල කා 

ගාව �යලා ය�නද?” �යංකා �ෙ� ඊට 

උ�තර ෙලසය.

“ඒක ෙනෙව� �යංකා... අෙ� � 

හ��ෙයව� අනාගෙ�� �ය�ද අ�ම� 

තා�ත� ස�� ප�ෙ� �යා. මාව බැ�ෙ� 

මැ�කා නැ�� �යලා?” සං�ප �ය�� 

�යංකාෙ� ෙදෙන� ��මෙය� මහ� 

��.

“���ද සං�ප? අ� හ�බ කරන 

�සාෙ� ෙක�ල සැෙප� ඉ�ෙ�. අ�ක 

මැ�කා නැ�දට ප� ෙගව�න මට ඔ�� 

එෙක� ලැෙබන සැල� එෙක� බාෙගට 

බාගය� යනවා. ඉ�� ෙකාෙහාමද... 

ඉ�� ෙකාෙහාමද�” �යාෙගන ය�� 

�යංකාෙ� �ව ෙගා� ��.

“ඔයා ෙමාක�ද ෙ� �ය�න 

හද�ෙ�?” මද ෙවලාව�� නැවත� 

�යංකාම අසන�� සං�ප �හඬව 

බලා ��ෙ�ය.

“ඔයාලෙ� අ�ම�, තා�ත� 

ෙද�නම ර�සා කර� �සා 

ඔයාෙ� ළමා කාෙ� සැපව�ව 

ෙග�ණා ෙ�ද? තා�තා �තර� 

හ�බ කළා න� සමහර�ට 

ඔයාට ඒ වෙ� සැපව� ළමා කාලය� 

ෙනාලැෙබ�න� ඉඩ ��බා. ඔයාෙග� 

අෙ� �ෙග� ෙවනස ෙමාක�ද ද�නවද? 

අෙ� ෙක�ලව බලාග�ෙ� මැ�කා නැ��. 

ඒ ම��සයා කව�ව� �වෙ� ඔ�වට �ස 

�රව�ෙ� නැහැ. හැබැ� ඔයා ෙපා� කාෙ� 

ඔයාව බලාග�ෙ� ඔයාෙ� තා�තෙ� 

අ�මලා, අ�කලා. ඒ ���� ඔයාෙ� ඔ�වට 

ෙපා� කාෙ� ඉඳ� �ස �රව�න ඇ� අ�මා 

ගැන වැර� �යලා.” සං�ප �ය�� �යංකා 

�ගැ�� �යාය.

“ෙපා�ඩ� ක�පනා කරලා බල�නෙකා 

�යංකා. ඔයා අ�මා ගැන ඔය �තන ��ය 

ඇ�තටම ඔයාට දැ�� ��යද? නැ�ත� 

ඔයාෙ� ආ��ලා නැ�දලා ඔයාෙ� ඔ�වට 

�� ෙ�ව�ද �යලා.” �� සං�ප �යංකාෙ� 

�ස ��ම��නට පට�ග�තාය.

“අෙ� ප� ෙ� අ�ංසක ද�වා. අර මහ 

ගෑ�ට ර�සාව ෙලා��ෙ�. ෙක�ලව ත� 

කරලා ස�� ප�ෙ� යනවා.”

“කට කැෙඩනක� ��ව� ර�සාව 

නව�ත�න �යලා ෙ� ගෑ� අහ�ෙ� 

නැහැෙ�. තම�ෙ� ද�වට වඩා ස�� 

ෙලා��ෙ� ඒ ගෑ�ට.”

තම�ෙ� ආ�� සහ නැ�දලා ෙදෙදනා 

ව�� වර �� සැ� �ත්රය� ෙ� �යංකාෙ� 

දෑ� ඉ��ෙ� ඇෙඳ�නට ��. 

“සං�ප�” �යංකා හඬ අව� කෙ� 

ෙ�දනාෙව�.

“ඇ�තටම අ�මා ඔයාට ආදෙර� ��ය 

අව�ථා ඔයාට මතක නැ�ද �යංකා? අ�මා 

වැඩ ඇ�ලා ආවම, ෙසන�රා� ඉ�� දව� 

ෙදක ඔයා ෙව�ෙව� ෙව�කෙ�ම නැ�ද?” 

සං�ප අස�� �යංකාෙ� ෙදෙන�වලට 

ක�� ගලාෙගන ආෙ� සැෙණ��.

“අ�මා වැඩ ඇ�ලා එ�� මට ෙටා� 

ෙ�නවා. මාව ��� කර� කත�දර �යලා 

ෙදනවා මට ��ද යනක�. ෙසන�රා� ඉ�� 

මට බ� කව�න හදනවා, මා එ�ක ෙස�ල� 

කර�න හදනවා. අෙ� ඒ�, ෙසන�රා� ඉ�� 

අ�මා මට ෙකා�චර ආදෙර� ඉ�න හැ�ව� 

මම උෙ� නැ��ට ගම� ආ��ලාෙ� 

ෙගදර �වනවා. අ�මා එ�ක ඉ�නවට වඩා 

මම ආස �ෙ� ඒ දව� ෙදක� ආ��ලා 

එ�ක ඉ�න. ඇ�තටම මම ඒ දව�වල� 

�තාෙගන ��ෙ� අ�මාට වඩා ආ���, 

නැ�දල� මට ආදෙර� �යලා. අෙ� 

අ�මා මට ආදෙ� කර�න ඇ�. ඇ� මට 

ෙ�ක ක�� ෙ��ෙ� නැ�ෙ�?” �යංකා 

�ම�ෙ� ෙව�ලන හඬ��.

“ඒක ඔයාෙ� වරද� ෙනෙ� �යංකා. 

ඔයා ෙපා� ද�ෙව� ෙවලා ඉ�න කාෙ� 

හැෙමාම ඔයාට ��වා ඔයාෙ� අ�මා 

ඔයාට ආදෙ� නැහැ �යලා. අ�මා 

ෙකෙන� ර�සාවට යන එක මහ පව� 

�යලා එයාලා ��වා. අ�මට, ඔයාට වඩා 

ස�� ෙලා� ෙවලා �යලා එයාලා ඔයාෙ� 

�තට ඇ�� කළා. ඒ� ඇ�ත ඒක 

ෙනෙව� �යංකා. මට ඔය ෙ� ෙ��ෙ� 

�ක �ක. ඇ�තටම ඔයාෙ� අ�මෙ� 

වරද� නැහැ. එයා ඔයාට ආදෙ� කළා. 

හැබැ� ඒ ආදෙ� ඔයාට දැෙනන එක 

ඔයාෙ� ආ��ලා, නැ�දලා වළ�වලා 

දැ�මා.” සං�ප �ය�� �යංකා ��ෙ� 

ක�� �ස දම��.

ලංකාෙ� ���� කරන භයානක 

වරද� ෙ�. ද�වා අඬනවා න�, ද�වා 

�� ෙබා�ෙ� නැ�ත�, අ�මා ෙපා� 

ෙවලාවකට ��ග�ෙතා�, අ�මා 

ෙවනසකට ෙෆා� එක �හා බැ�ෙවා�, 

වැර�ම�� ද�වා වැ�ෙණා�, අ�මා 

ද�වාව day care �ලා, එෙහම නැ�ත� 

��වාසව�ත ෙකෙන� ගාව �යලා 

ර�සාවට යනවා න� ���� බලාෙගන 

ඉ�ෙ� අ�මා ළමයට ආදෙ� නැහැ �යලා 

ඇ��ල �� කර�න. ඒ වෙ� ���� �ං� 

ද�ෙව�ෙ� �තට ඇ�� �ණාට ප�ෙ� 

අ�ම� ද�ව� අතර බැ�ම නැ�ෙව�ෙ� 

මහ ද�� ��යට.

සමා� ඩය�
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• හ�� මනෙ��ද්ර

මහ�තයාෙග
පැ���ය  

යා�ෙවා ඉ�සරා
�ගහ��න ක�� 

ෙදපාර� �ත�න 
ෙනාෙ�

මෙ� වැර�, අ�පා�, මගහැ�� 

අතප� �� ෙ�ව� සහ ඒවා මෙ� 

ප�� ��ෙ�ට බලපෑෙ� ෙකාෙහාමද 

�යල� මං �තරම �ය�ෙ�. දවස ගාෙ� 

මෙ� ළඟ �ෙයන �ං�ම වැ��ද� 

හ� අ�නෙගන ඒක �වැර� කරග�න 

ලැෙබනවා �ය�ෙ� මට ස�ට�. එෙහම 

ෙ�ව� �ණාම ඉ�සර වෙ� ඇ� මටම 

ෙමෙහම ෙව�ෙ� �යලා මං දැ� �ත�ෙ� 

නෑ. ෙමෙහම �ෙ� ෙහාඳට, ඒක� මට 

ඒ ෙ�ව� ෙ���ග�න ලැ�ෙ� �යලා 

�තර� මං �ත�ෙ�.

ෙ� �ය�න ය�ෙන� ඒ වෙ� ���ම� 

ගැන කතාව�. ඔයාලෙ� අ��� ෙ� ෙ� 

ෙවලා ඇ�, සමහර�ට තාම� ෙවනවා 

ඇ�, නැ�ත� ඉ�සරහට ෙ��. එෙහම 

ෙනාෙව�න, මං ෙ���ග�ත ෙ� 

ඔයාලට� ෙ���ග�න ලැෙ�වා �යන 

ප්රා�ථනාෙව�� ෙ�ක �ය�ෙ�. 

එක කාලය� මං ෙබාෙහාම 

අපහ�තාවෙය�, අ�ක �ඩනය�� 

ඉ�නෙකාට මෙ� මහ�තයාෙ� වැර�, 

���ය� �පෙදෙන� එ�ක ��වා. ඒ අය 

මං ළ��ම ඇ�� කර� �සා ��වාසය 

�ස� ��ෙ�. හැබැ� මං ඒ �ය� ෙ�ව� 

ඒ අයෙග� �ට අය දැනෙගන, ඒ අයෙග� 

මං ��ෙ�ට ෙනාදැක� ෙනාද�න අය පවා 

දැනෙගන ��ණා. හැබැ� මට ආප�සට 

ඒවා දැනග�න ලැෙබ�� කාලය� ���. 

කාෙග�ද ඒවා �ට�ෙ�, ක�ද එෙහම 

��ෙ� �යලා ද�නවා �ණ�, අද ෙවනක� 

ඇ� එෙහම කෙ� �යලා මං එයාලෙග� 

ප්ර�න කරලා නෑ. ෙමාකද වැ��ද ඒ අයෙ� 

ෙනෙව� මෙ� �සා. මෙ� මහ�තයෙ� 

වැර� ෙවන අය එ�ක �ය� එකම මෙ� 

වැ��ද� �යලා මම ෙ���ග�තා. 

මෙ� ප්ර�න රහස� ��යට ර�නවා 

ෙව�වට තව අය එ�ක �යලා රස ��න 

අය ඉ�න බව දැනග�න ලැ�ණෙ� �යලා 

�තලා මම ස�� �ණා. ඒ අය ගැන මෙ� 

�ෙ� උප� ෙ���ය� පාලනය කරග�තා. 

හැබැ� මට �ං� ප�තැ�ම� ��ණා. ඒ 

මෙ� මහ�තයෙ� වැර� ෙවන අය එ�ක 

�ය�න ක�� මට �ත�න ��ණෙ� �යන 

ප�තැ�ම. ඒ �සා කාටව� ෙදාෂාෙරාපණය 

ෙනාකර මං ෙදාෂාෙරාපණය කරග�ෙ� 

මටම�. ෙකා�චර ෙ��� �ය�, �ක 

��ණ� ආෙ�ශ�� ෙවලා ෙනා��� 

ෙ�ව� ෙනා��� අය එ�ක �ය�න ෙහාඳ 

නෑ �යලා මං ෙ���ග�තා. අ�ක මං 

ෙ���ග�තා මට ක��ම හ� අ�ශය 

ෙපෟ�ග�ක ෙදය� �ය�� ඒ ෙකනා එ�ක 

අමනාප �ණ� ෙපෟ�ග�ක ෙ� රහස� 

��යටම �කග�න ඕෙ� �යලා. 

ෙ� ���ම �සා ඇ��� මෙ� 

ප�තැ�ම අ� කරග�න ප�ෙ� කාෙලක 

මට මෙ� මහ�තයාටම කතාකර�න 

�ණා. “�ණ ෙ� ගැන, ෙව�ච ෙ� ගැන 

ප�තැෙව�න එපා. ඒක හද�න බෑෙ�. 

ෙ� ෙව�ච ෙද�� ඔයා ෙ���ග�ත 

ෙදය� �ෙයනවාෙ�. ඒ ඇ�.” එෙහම 

�යලා එයා මාව සැන�වා. මං මෙ� 

�ත �වප� කරග�ෙ� ෙලා� සටන� 

�ලා. ඇ�තටම මං දහ�ෙ� වැර� මෙ� 

���ය� එ�ක ��ෙ�, මෙග� ��ධෙව�� 

��� වැ��ද� වහග�න. ඒ� මෙ� 

වැර� හ�ෙගන මාව ෙගාඩ නගාග�න මට 

උද� කෙ� මෙ� මහ�තයා �ස� යා�ෙවා 

ෙනෙව�. ඒ ���ම මට ඒ ප�තැ�ෙම� 

ෙගාඩ එ�න කාලය� �යා. එතැ�� ෙගාඩ 

එ�න උද� කෙළ� දහ�ම තම�.

ඒ අමා�ම කාලය ෙග�ලා ��� 

අද ෙව�� මෙ� �ත හ�ම සැහැ���. 

අද මට ක��ම හ� ඒ අයෙ� අ�ශය 

මං ��ෙ�ට ෙනාදැක� ෙනාද�න අය පවා 

දැනෙගන ��ණා. හැබැ� මට ආප�සට 

ඒවා දැනග�න ලැෙබ�� කාලය� ���. 

කාෙග�ද ඒවා �ට�ෙ�, ක�ද එෙහම 

��ෙ� �යලා ද�නවා �ණ�, අද ෙවනක� 

ඇ� එෙහම කෙ� �යලා මං එයාලෙග� 

ප්ර�න කරලා නෑ. ෙමාකද වැ��ද ඒ අයෙ� 

ෙනෙව� මෙ� �සා. මෙ� මහ�තයෙ� 

වැර� ෙවන අය එ�ක �ය� එකම මෙ� 

වැ��ද� �යලා මම ෙ���ග�තා. 

මෙ� ප්ර�න රහස� ��යට ර�නවා 

ෙව�වට තව අය එ�ක �යලා රස ��න 

අය ඉ�න බව දැනග�න ලැ�ණෙ� �යලා 

�තලා මම ස�� �ණා. ඒ අය ගැන මෙ� 

�ෙ� උප� ෙ���ය� පාලනය කරග�තා. 

හැබැ� මට �ං� ප�තැ�ම� ��ණා. ඒ 

මෙ� මහ�තයෙ� වැර� ෙවන අය එ�ක 

�ය�න ක�� මට �ත�න ��ණෙ� �යන 

ප�තැ�ම. ඒ �සා කාටව� ෙදාෂාෙරාපණය 

ෙනාකර මං ෙදාෂාෙරාපණය කරග�ෙ� 

මටම�. ෙකා�චර ෙ��� �ය�, �ක 

��ණ� ආෙ�ශ�� ෙවලා ෙනා��� 

ෙ�ව� ෙනා��� අය එ�ක �ය�න ෙහාඳ 

නෑ �යලා මං ෙ���ග�තා. අ�ක මං 

ෙ���ග�තා මට ක��ම හ� අ�ශය 

ෙපෟ�ග�ක ෙදය� �ය�� ඒ ෙකනා එ�ක 

අමනාප �ණ� ෙපෟ�ග�ක ෙ� රහස� 

��යටම �කග�න ඕෙ� �යලා. 

ෙ� ���ම �සා ඇ��� මෙ� 

ප�තැ�ම අ� කරග�න ප�ෙ� කාෙලක 

මට මෙ� මහ�තයාටම කතාකර�න 

�ණා. “�ණ ෙ� ගැන, ෙව�ච ෙ� ගැන 

ප�තැෙව�න එපා. ඒක හද�න බෑෙ�. 

ෙ� ෙව�ච ෙද�� ඔයා ෙ���ග�ත 

ෙදය� �ෙයනවාෙ�. ඒ ඇ�.” එෙහම 

�යලා එයා මාව සැන�වා. මං මෙ� 

�ත �වප� කරග�ෙ� ෙලා� සටන� 

�ලා. ඇ�තටම මං දහ�ෙ� වැර� මෙ� 

���ය� එ�ක ��ෙ�, මෙග� ��ධෙව�� 

��� වැ��ද� වහග�න. ඒ� මෙ� 

වැර� හ�ෙගන මාව ෙගාඩ නගාග�න මට 

උද� කෙ� මෙ� මහ�තයා �ස� යා�ෙවා 

ෙනෙව�. ඒ ���ම මට ඒ ප�තැ�ෙම� 

ෙගාඩ එ�න කාලය� �යා. එතැ�� ෙගාඩ 

එ�න උද� කෙළ� දහ�ම තම�.

ඒ අමා�ම කාලය ෙග�ලා ��� 

අද ෙව�� මෙ� �ත හ�ම සැහැ���. 

අද මට ක��ම හ� ඒ අයෙ� අ�ශය 

ෙපෟ�ග�ක ෙදය� �ය�� ෙ�ක කාටව� 

�ය�න එපා �යලා ��ව�, ෙනා��ව� 

මං ද�නවා ෙම�චර ෙදය� මට �ය�ෙ� 

මාව ��වාස කරලා, මෙ� ක�� ෙකළ 

�ඳ� ෙ� ගැන �ටෙව�න ෙහාඳ නෑ 

�යලා. අ�ක මං ෙ���ග�ත ව�නම 

ෙ� ප�ල ��ෙ� ඇ�ෙ� සාක�ඡා කරලා 

�සඳග�න බැ� ෙදය� නෑ. කලබල ෙනා� 

ෙ��� අරග�ෙ� නැ�ව ��ෙයා� ඕනෑම 

ගැට�වකට �ස�� ෙහායාග�න ��ඳට 

වෙ�ම සැ�යාට� ��ව�. එෙහම� අමා� 

�ණ තැනක� ���ම ෙ� තම� ප�� 

උපෙ�ශනයකට යන එක. 

��ම ෙවලාවක 

��ඳ සැ�යාෙගව�, 

සැ�යා ��ඳෙගව� වැර� 

�ට අය එ�ක �යන එක 

මම න� අ�මත කර�ෙ� නෑ. 

��වාසව�ත ��ර� ���ය� 

��ය� ෙගදර ප්ර�න ෙග�ම �සඳග�න 

��ව�තර� උ�සහ කර�න ඕෙ�. ප්ර�න 

�ටට ��නට ප�ෙ� ඒ  ප්ර�න �ස�ලා 

ෙද�නා ෙහා�� ඉ�න දවස� ආවම 

අ�� අය අ�ට �නාෙව�න ��ව�. 

ඊට� වඩා “උ� ෙහාඳ �ණා, උද� කර� 

අ� නර� �ණ” වෙ� කතා අහග�න� 

ෙවනවා. සමහර�ට දැනටම� ෙමෙහම 

අ�දැ��වලට ඔබ ��ණ �ලා ඇ�.  

ඒ �සා �ක ��ණාම, ෙ��� �යාම 

සැ�යා ෙහා ��ඳ එ�ක ඒ ෙමාෙහාෙ�ම 

කතාකරලා �සඳග�න අමා�න� �ක� 

ෙවලාව අරෙගන �හඬව ඉ�න. �හඬව 

ඉ�න කාලය �ළ තම�ෙ� ප්ර�ෙන 

�ට�තර�� එ�ක �ය�න ��ණ� ඒ 

����ල පාලනය කරග�න. ෙමාකද 

ප්ර�ෙ� �සෙදනක� තව� ෙකෙන� 

එ�ක කතා කර�� ෙනාදැ�ව�වම 

ෙනානෙ� ෙහා මහ�තයෙ� වැර� ගැන 

�යැෙවන එක සාමා� ෙදය�. ඒ �සා 

ෙහාඳම ෙ� තම� �යන ගැට�ව� 

ෙද�නා කතාබහ කරලා �සඳග�න එක. 

ගැහැ� ��යට අ� ෙනා�තන ෙලා� 

ශ��ය�, දරාගැ�ෙ� හැ�යාව� අ�ට 

උප��ම ලැ�ලා �ෙයනවා. ඒ සහජ 

හැ�යාව පා��� කරලා �ක �වාග�න, 

ෙ���ය �වප� කරග�න උ�සාහ 

කර�න. එෙහම කෙළා� ෙගාඩ� ප්ර�න 

අ�ෙව�, හ�ෙරා නැ�ෙව�, ප්ර�නවලට 

�ණෙද�න ශ��ය ලැෙබ�, ඔයාෙ� 

ගෑ�කම ගැන ඔයාටම ආඩ�බර ෙව�න 

��ව� දවස�� ඒ�.

ඉවස�න, උ�සාහ 
කර�න. එ� බැ�න� ප�� 
උපෙ�ශනයට ෙයා�ෙව�න. 

හැබැ� යා�ෙවා එ�ක 
ෙමාන ප්ර�න ෙබ�ග�ත� 

ප�� ප්ර�න 
ඒ අයට ෙනා� ඉ�න
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��ෙවෙහෙ� ම� ෙක�ලක ප�ෙ� වැ�� 

සා�ය �ෙ�කාරෙය� �ණාට ම�යංගනය 

ඇ� ප��යට අය� සා�ය ඊට ෙවන�ය. ෙ� 

ෙ���කාරෙය�. ඒ �සා ඇතැ� කාලවල� නාෙහට 

නාහන ග� ෙප�ව�. මද �ෙපන කාලයටන� සා�යට 

��ව� ��ස�ෙ� නැත. 

සෑම වසරකම සැ�තැ�බරෙ�� සා�යෙ� මද 

�ෙප�. එම කාලය මාස හතර� පහ� පව�. මද 

��ම� සමඟ අ� ඇ��ෙ� ච�යා ෙවන� ෙ�. �ලෑ 

අ� �යා එ� ෙවනස� නැත. ඒ කාලයට ෙබාෙහා ස�� 

ඇ�ෙගා�වාටද අවනත ෙනාෙව�. එ�සා ඔ�� 

සමඟ ග�ෙද� ��ම පහ� නැත. ෙකාෙ� �ටට මෙ� 

�ය�නා� ෙම� මද කාලය ගත කරන සා�ය තව� 

අකරතැ�බයකට ��ණ ��ෙ�ය. ඒ, ද� ෙපා�ලක 

ෙනාඑෙ�න� දලක ඇ�� �වාලය�. ෙමය ෙනාසලකා 

හැ�ය ෙනාහැ�ය. එෙ� �වෙහා� �වාලය නරක අතට 

හැ�මට ඉඩ �ෙ�. එෙහ� සා�යට ��� �මටද අ��ය. 

ඒ ම�වාට ෙ� හාදයා ඇ�ෙගා�වා �යන ��ව� ගණ� 

ග�ෙ�ද නැත. එෙ� �යා ප්ර�කාර ��ම නැව�මද ��� 

ෙනාෙ�. 

ඕන එක� ෙව�චාෙ� �යා ප� ෛව�  ත�� 

�ෙ�ෙකා� ඇ�ෙගා�වාද සමඟ රාජකා�යට 

බැ�ෙ�ය. ෙ���කාරයාෙ� අ� ද�වැ�� තදකර 

ප්ර�කාර ආර�භ ෙක�ණ. “අ�යා දණ” �යා �ධාන 

කළ �ට ඕනෑවට එපාවට සා�ය දණ �ම ගස�. දණ 

ගසනවාට වඩා අ�යා �� කරවා ගැ�ම වැෙ�ට 

පහ�ය. ඒ සඳහා �ධානය “අ�යා �ඳ” ය�ෙව�. 

සා�යෙ� ෙ���ය අ�හාරදහසට න��ෙ� ඒ අණට�. 

ස�ද�තෙය� ෙව�� මං ��ෙ� අණට ��ය�න 

ඕෙ�දැ� අස�නා� ෙම� ෙහෙතම ප� ෛව� ත��ට� 

හ��පාලකවරයාට� රවා බල�. එතැ�� නව��ෙ�ද 

නැත. පහර�මටද ප�. 

නැවත නැවත ��ප වතාව� එයම �ය. අ�යා 

�� කරවනවා ෙබා�ය. එ�සා ඒ සැල�ම සා�යට 

ෙයා�ගැ�ම ��ෙ�� කළ ෙනාහැ� බව ෙපෙ�. එබැ�� 

ය�තමට දණ ග�සවා සා�යට ෙබෙහ� ��මට ප� 

ෛව� ත�� �යවර ග�ෙ�ය. අපහ�තාව ෙනාබලා 

��ප වතාව�ම ප්ර�කාර ෙක�ණ. එ� ප්ර�ඵලය� ෙලස 

�වාලය �ව ෙව�නට �ය. �ෙක� �ක ෙ�දනාව අ�ව 

ය�� සා�ය ච��ක� පෙසක ලා තරම� �හතමා� 

�ෙ�ය. 

මද� ��ලා 
දණ� ගැ�වට ප�ෙස 
�� කරව�න �ත�න 

එපා මහ�තෙයා
ෙ� �ය�ල මෙ� යහපතට ෙනාෙ�දැ� සා�යට ��ණා �ය හැ�ය. එ�සාමෙදා �ව 

කැමැ�ෙත�ම �ම වැ�� ප්ර�කාර ලබා�මට ෙහෙතම ඉඩ ��ෙ�ය. එය සා�යට ෙම�ම 

ඇ�ෙගා�වාට සහ ප� ෛව�වරයාටද පහ�ව� �ය. දළ� ෙපරහෙ� ෙහා ෙවන� 

ෙපරහරවලට ස�බ�ධ � ෙ�ජ�� ගම� කර�� සා�ය ය� ෙමවැ�න� බව ��ව� 

ෙහා ෙනා�ත�නට ඇත. එක අත�� තමාෙ� සායම �ය ෙනාවන ෙලස ජනතාව ඉ��ෙ� 

හැ��ම සා�ය ෙහා��ම ප්ර�ණ කර �ෙබනවා �ය හැ�ය. 

ෙතාර�� - ප� ෛව� ත�� �ෙ�ෙකා� 
(� දළ� මා�ගාව, Millennium Elephant Foundation සහ Vetcare ස�ව ෙරාහල)

ර��කා �යනෙ�
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අ�තනායක 
එ�. ෙ�ර�

උපා�ෙ� ප්ර�ඵල බලාෙපාෙරා��ෙව� මම ෙගදරට 

ෙවලා ඉඳ� කාෙල තම� ෙ� ���ම �ෙ�. ��ම 

ආ�යම� නැ� �සා අ�ෙ�ක පං�ය�ව� 

පව�ව�න ඕන �යලා මම� මෙ� ��ර�� �රණය 

කළා. ඊටප�ෙ� ��ධ ��කරතා ම�ෙ� ශාලාව� 

ෙසායාෙගන අ� හය වසෙ� �ට පං� පැවැ��ම ආර�භ 

කළා. අෙ� පං� ගා��ව ඉතාම �� �දල� �ම �සා 

අෙ� පං�ය ඉ�ම�� ජන�ය �ණා. ‘මහගම ෙ�කරය�’ 

�� ‘ප්ර��ධ’ කා�ය මම මෙ� ෙ�ශනවලට �තර �තර 

ෙයා�ග�තා. මෙ� අදහ�ව�� සමාජය �වරණය 

කරනවාට වඩා ෙ�කරෙ� ක�ෙය� ද�ව� අ�වැ�ය 

හැ� බව මං �රණය කළා. දවස� ෙම�න ෙ� ක�ය මං 

ද�ව�ට �යා ��නා.

‘ත�බා බතල ද�
�� �යර ඉස
ෙපා� හා ��ෙකාට කවා
බඩ�� �� අ�මා ඔබය

උයා උදෙය� නැ�ට කඩය�ප�
තබා ෙ� කඩෙය�
ලබා ඉ� ලැෙබන �� ව�ටම
ජං� ඇ�� අ�මා ඔබය

ග�වා ඉෙස� ෙත� යහ��
එ�ලා කෙර� පංචා�ධය
අ�ලාෙගන අ�� මා
පාසැලට එ�ක �ය අ�මා ඔබ ය

ඇ�ද ල� ෙද� කැලෑ ��වල
�ෙගන �� ����ය ප�ෙකාළ
ෙයා� ��� සාය� ර� හා ෙකාළ
�යා ෙන� ���� රටා පැ��
රටාව� බව ෙ� මහා ��වය
�ඩා කල �ටම මට �යා ��
අ�මා ඔබ ය’

-ප්ර��ධ - 32 ��ව-

අ�� �ග� අ�මාව�� ද�ව� ඉෙග�මට 

උන�� කළ ආකාරය ගැන ෙ� ක�ය පාදක කරෙගන 

මම ඉගැ��වා. බ��ෙල ඉතාම ��ප� ද�ව� �� 

මෙ� පං�ෙ� ඇතැ� ද�ව� ෙ� ක�ය �යව�� පාඩම 

අතර�ර ෙහ�� අඬනවා මං දැ�කා. මෙ� ‘අ�මා�’ 

ෙ�කර �� අ�මාම බව මං ඒ ද�ව�ට �යා ��නා. 

ෙකාෙහාමට� බ��ෙලම හැ�න වැ�න ඒ ද�ෙවා මෙ� 

��ප� අ�මා� ෙ� වෙ�ම බව දැනෙගන ��යා. මම 

පං�ය ඉවර කරලා ළම��ට ස�ෙදනෙකාට එක �ෙව� 

මට ��� ෙවලා ��වා, “ස� මං ද�න යා�ෙව� ඉ�නවා 
ඔය වෙ�ම අසරණ අ�මා ෙකෙන�ෙ�. ස� �යන ක� 
කතා මං එයාට ��වම, එයාට� ආස� පං�යට එ�න. 
හැබැ� පං� ගා��ව ෙගවාග�න බැහැ ස�.” මං 

ෙදවර� ක�පනා ෙනාකර “ඒ �ව එ�කරෙගන එ�න, 
අ� ඒ �වට උග�ව� �යලා” ��වා. ඊට ප�� බ��ල 

Y.M.C.K. ආයතනෙ� අෙ� පං�යට ඒ �ව එ�කරෙගන 

ඇ��ලා මට හ��වා ��නා. ඒ �වෙ� ගම බ��ෙ� 

ක�ෙදෙගදර. දැ� ඒ �ව අෙ� පං�ෙ� ඉෙගනග�නවා.

ෙ� අතර ක�ෙදෙගදර ඉඳලා අෙ� පං�යට 

ඉගැ��මට එන මෙ� �ත්ර ��වරෙය� දවස� මෙග� 

ඇ�වා “අර ළමයා ස�� �ලද ඉෙගනග�ෙ�?” මං 

නෑ ��වා. ඊටප�ෙ� මෙ� යා�වා ��වා “ඒක ඉතාම 
ෙහාඳ�. ඔය �ව ඉතාම අසරණ �ෙව�. අ�මා තා�තා 
ඉතාම ��ප�. ඔය �ව �තර� ඉ�ෙන. �ං� පැ�පතක, 
තා�තා ෙලෙඩ�.” ඉ�� ඔය තා�තා හැම�ම හවසට 

බ��ෙල ඔරෙලා� ක�ව ළඟ ඉ�නවා. ක��හ� 

��ෙහ� එ�කරෙගන ෙගදරට යනවා. ඒ එ�කරෙගන යන 

ම��සයට  ඇඟ ��ණලා ඒ අ�මා ෙ� �වට� තා�තට� 

ක�න ෙදනවා. ඔ� එ�තරා දවසක ෙ� තා�තව මට 

ෙප��වා. ඉතා ෙකසඟ, අ�ංසක, ��ප� ��ෙහ� මං 

දැ�කා. ඉ�� �ෙ� එ� පට� අ� ඒ �වට ෙනා�ලෙ�ම 

ඉගැ��වා. නවෙ� පං�යට ආව ඒ �ව සාමා� ෙපළ 

�යනක�ම අ� ඒ �වට ඉගැ��වා. ඒ අතර�ර මම 

��ව��ාලට ප�ව ආවා. ඒ �ව මෙ� මතක ගබඩාෙව� 

ඉව�ව �යා.

මං ��ව��ාලෙ� ආචා�යවරෙය� ෙවලා, �ව�� 

�වාහෙවලා, �වරම ප�ං� �ණා. දවස� �ෙ� මෙ� 

ෙදවැ� ද�වට අස�පය� හැ�ලා මං ඒ ද�ව� 

අර� මහ�වර ෙරාහලට �යා. OPD එෙ� ��ෙ� 

ෙ��තරව�ය�. මම ඇයට මෙ� �තාව ෙප��වා. 

මෙ� කටහඬ ඇ�ව ගම� ඇය ��ෙව� නැ�ටලා මට 

දණ ගහලා වැ��. “ස� අ��� �යකට ප�ෙසද මං 
ස�ව දැ�ෙ�.” ෙ��තර �ය�යෙ� ඇ�ව�� ක�� 

වැ�ෙකෙරනවා. ඒ ෙවන ක��ව� ෙනෙව� එ� මං 

ෙනා�ලෙ�ම ඉගැ�� ස�දර �ය�ය�. ඇය මෙ� 

�තාව ප��ෂා ��මට ෙපර මහගම ෙ�කරෙ� ‘ප්ර��ධ’ 

ක�ෙපාත මට ෙප��වා. 

“ස� අෙ� තා�තා ��කාව� හැ�ලා ඒ දව�වලම 
මැ�ණා. අෙ� අ�මා ස� ‘ෙ�කරෙ� අ�මට�’ වඩා 

�� ���. ෙකාෙහාමහ� මම ෛව� ��ාලයට ආවා. 
ස� දැ� මෙ� අ�මා මෙ� ළඟ. ක�ෙදෙගදර �ය�ල 
අතහැරලා මං අ�මා එ�ක ෙමෙ� ආවා. ස�ෙ� 
‘අමාදහර’ අෙ� අ�මා බල�ෙන අඬ අඬා. අෙ� ස� 
දවසක එ�නෙකා අෙ� අ�මව බල�න.” 

“ෙහාඳ� මං එ�න�. �ව �වාහ �ෙ� නැ�ද?” �යලා 

මම ඇ�වා.  

“තවම නැහැ ස�. මට අ�මා තර� උ�� ව��ව� 
නැහැ.” මෙ� �තාට� ඇෙග� ෙබෙහ� �ෙගන මම 

ෙගදර ආෙ� මං එ� කළ ��කම ගැන ක�පනා කර��. 

මට ‘මහගම ෙ�කර’ ගැන� �දහ� අ�ාපන ක්රමය 

ගැන� �යා �මකළ ෙනාහැ� ආදරය�, භ��ය� 

දැ�ණා. ඉ�� ෙ� සමාජය ෙවන� ��මට ක�� 

ඉෙගනග�න �ෙ�, අර �ව ඉෙගන ෙනාග�තා න� 

ඇයට �ම� ��ෙ�ද? ෙ�කරෙ� ‘ප්ර��ධ’ මාව ෙවන� 

කළා වෙ�ම ඒ �වෙග� ෛදවය ෙවන�කරලා. මෙග� 

‘මහගම ෙ�කරව’ හැදෑ� ඇය තම අ�මා ඇඟ ��ණා 

ලබාග� �ද�� ෛව�ව�ය� �ණා. අ�මා �වට ��තය 

�යලා ��නා. මට ඇයව මහෙරාහෙ�� හ�වන�ට� 

ඇය �වාහෙවලා ��ෙය නැහැ. ��තය �ය�ෙන �ෙ� 

�වාහයම ෙනාෙ�. අ��� 15 ෙවනෙකාටම අෙ� �වලා 

�වාහ ෙව�න දඟලන රට� ෙ�ක. ඇයට �� නසාග�න 

ඕනතර� ෙ�� ��ණා. අ�මා ෙවන� ���� එ�ක �ං� 

පැෙ� ��යන�ට ෙ� �ව තා�තා එ�ක එ�ෙ�. ඉ�� 

ඒ �ව ක�ෙදෙගදර අතහැරලා අ�මා එ�ක �වර ආෙ� 

�.ඩ�.ඩ�.ක�න�ගර උ�මාෙ� �දහ� අ�ාපන ක්රමයට 

���� ෙව�න. ඇය ගමට �යා න� ග�� මඩ ගහන බව 

ඇය දැනෙගන ��යා. ඇය පළාතම අතහැරලා �වරට 

ආවා. ඇය ‘මඩට’ බය �ෙණ� නැහැ. ඇය ඒ ‘මඩව��’ 

ෙපා�ණ� හ�ග�තා. ඒ ෙපා�ෙ� ඇය ‘ෙන��’ 

�ෙට�වා. ඇයට මඩ ගහ� අය� ඒ ‘ෙන�� ම�’ ෙනළ�න 

දැ� එයා ළඟට එනවා.

‘හතර ව�� මඩ ගහනා �ට  �� ෙ�
ඒ මඩව�� ෙපා�ණ� සාද�  �� ෙ�
ෙන�ම� �� එන �ට �ව��  ෙපා�ෙ�
මඩ ගැ� ෙකන� ම� ෙනළනට එ�  රහෙ�’

ඒ �සා �ෙ� අපට ගහන ග�ව�� අ� ෙගය� හද�. 

මඩව�� ෙපා�ණ� හද�. මෙ� �ව ෛව�ව�යක ෙවලා 

ඔබට ��ෙ� අ�න ඒ රහස�.

wïud 
weÕ úl=K,d 
yßyïn lrmq 

uqo,ska 
tA ÿj 

ffjoHjßhla 
jqKd

�වෙග තා�තා තම� බ��ෙ� ඔරෙලා� ක�ව ගා�� 
හවසට ක��හ� ���ෙය� එ�කෙගන ෙගදරට ය�ෙ�. 
අ�මා, ඒ ම��සයා එ�ක ග�ෙද�ව ඉවර කරනක� ෙ� �ව, 
තා�තා එ�ක එ�යට ෙවලා ඉ�නවා 
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කටට රසට           බ�� එක�           ස�ෙබාෙල�

�ක� ස�ෙබාල
අව� ද්ර�
² ක� ර�ත ��� ම� ග්රෑ� 150

 (එය �� ��, ග���� �� හා ෙද� �ෂ සමඟ පද� කර 

 පැයක පමණ කාලය� �තකරණෙ� තබ�න.)

ස�ෙබාලය සඳහා අව� ද්ර�
² ෙපා� බෑයක ෙපා� (ගාග�)        ²  ර��� ෙග� 4/5

²  කෑ���� ෙ�ස හැ� 1 1/2           ²  �� �� අව� පමණට

² ���� �� 2                                ²  ග���� ඇට 6/7

සාදන ක්රමය
² ෙමය ගෙ� අඹරා ෙහා වංෙග�ෙ�, �ෙල�ඩරෙ� ෙකාටා රසව� ස�ෙබාලය� ෙලස 

සා�ග�න. (ඊට ෙද� ඇ�� එ� ෙනාකර�න.)

² දැ� �ස� කරග� ��� ම� �තකරණෙය� ෙගන ගැ�� ෙතෙ� බැදග�න. 

² එෙ� බැදග� �ක� කැබ� අ�� ඉරා බ�නකට දමාග�න.

² � �� ෙග�ය� ෙගන ���ව �යාග�න.

² අ���� කර� 2/3� ෙගන ���ව කපාග�න.

² ���� �� 2�ද ෙගන ඒ ෙලසම කපාග�න.

² ත�කා� ෙග�ය� ෙගන ෙකා� හැඩයට කපාග�න.

² දැ� ෙත� �ව�පය� එ�කළ භාජනය� �ප තබා එය ර�වන�ට ඊට ර�ෙ�, කර�ංචා, 

කපාග� ���� එ�ෙකාට ර�පැහැ වනෙත� බැදග�න.

² අන��ව එයට කපාග� ෙලා� �� ෙග�ය හා අ���� එ�කරග�න.

² එය බැ�� ප� ඊට ත�කා�, ����� �ව�පය� දමා රස අ�ව �� එ�කරග�න.

²  අන��ව අ�� ඉරාග� ��� ම� ඊට එ�කර කලව� කරග�න. (එය �නා�ය� පමණ 

�යන�� වසා උයාග�න.)

²  අන��ව ෙපා� ස�ෙබාලය ඊට එ�කර මද ��දෙ� තව� ෙ�ලාව� �ස �ෙප� බාග�න.

²  දැ� ෙද� �ෂ �ව�පය� එ�කර ෙහා�� කලව� කර කෑම ෙ�සයට යව�න.

ෙකා� ��� 
�ශ්ර බැ�ම
අව� ද්ර�
² ෙසා� ���� කරග� ෙකා� ��� 50

² හා�මැ�ස� ග්රෑ� 50

² කඩල ප��� ග්රෑ� 50

² ���� ග්රෑ� 50

² �ය� ��� කර� 4/5

² කර�ංචා ඉ� 2/3

² බැදගැ�මට ෙත�

² ��� �� �ව�පය�

² රස අ�ව �� හා �� �ව�පය�

සාදන ක්රමය
² ෙකා� ��� �ක ෙහා�� ෙසා� ජලය ඉව�කර, ගැ�� ෙතෙ� බැදග�න.

² ෙසා� ���� කරග� හා�මැ�ස�ද ෙතෙ� බැදග�න.

² කඩල ප��� පැය� පමණ ෙපෙඟ�නට තබා බැදග�න. (කැම�න� කඩල ප��� 

ෙව�වට රටක� ග�න.)  

² දැ� ���� �කද ගැ�� ෙතෙ� ර�ව� පැහැයට බැදග�න.

² කර�ංචා හා �ය� ��� කර� �කද ෙවන ෙවනම බැදග�න.

² ෙමෙ� බැදග� �ය� ��� කර� �ඩා කැබ�වලට කපාග�න.

² දැ� ඉහත බැදග� �ය�ල ෙත� ෙ�ෙර�නට හැර ඉඩකඩ ඇ� බ�නකට දමා කලව� 

කරග�න.

ආහාර ව�ෙටා� 
ඉ��ප� ��ම 
�ෙරා� 
ෙ�ළ��ල

² ඊට රස අ�ව ����� සහ �� �� එ�කර ෙද� 

ඇ�� �ව�පය�ද එ�කර ෙහා�� කලව� කර�න.

² ෙමය වැ��ර �ෙ�න� �ළං ෙනාව�න ෙ� ��� 

ෙබාතලයක අ�රා තබ�න. 

idïm%odhsl lDIsl¾udka;fhka Tíng f.dia
lDIs wd¾Ólh k.disgqùu ld,Sk wjYH;djhls

w;S;fha isgu lDIsld¾ñl rgla jk Y%S ,xldfõ 
wog;a fndfyda msßilf.a Ôjfkdamdh jkafka 
f.dú;ekhs' f,dalfha fjk;a rgj,a 
lDIsl¾udka;h ;=<ska úYd, wdodhï Wmhk w;r 
Bg m%Odk;u fya;=j Tjqka kùk lDIs 
;dlaIKhka iy kj l%fudamdhka Ndú;d lrñka 
hdj;ald,Sk ùuhs' mrïmrdfjka Wreu 
jQ iïm%odhsl lDIsld¾ñl oekqu" 
ms<sfj;a iy Ndú;hka u; 
muKla mokï fjñka 
f.dú;eka lghq;= lrk f.dú 
m%cdj fj; by< fjf<`om< 
jákdlula we;s kj fnda. 
y÷kajdfoñka" kùk lDIs 
fhojqï iy ;dlaIKhka 
ms<sn| oekqu ,nd §u ld,Sk 
wjYH;djhls'

fnda. wiajkq wf,úfha§ f.dúhdg 
jvd w;rueÈhd jeä m%;s,dN ,nd .ekSu 
f.dú ck;djg uqyqK§ug isÿjk m%Odk 
.egÆjla jk w;r oekg mj;sk oeä 
wNsfhda.d;aul wd¾Ól miqìu iy w¾nqoldÍ 
fmdfydr .eg¨j uOHfha furg f.dú m%cdj 
;jÿrg;a oeä f,i mSvdjg m;aj we;' fuu 
jd;djrKh ;=< rfÜu l=i.skak ksjk f.dú 
ck;dj ms<sn| wjOdkh fhduq lrñka Tjqkaj 
iún, .ekaùu cd;sl j.lSula jk w;r th 
jl%dldrj furg o< foaYSh ksIamdÈ;h by< 
kexùug odhl úuls' 

fï ms<sn|j ;u w;aoelSï f.kyer olajñka 
f.dvlfj," rkaj," .euqKq f.dú ixúOdkfha 
iNdm;s H.M. r;akdhl nKavdr uy;d kùk 
lDIs fhojqï iy ;dlaIKhka Ndú;d lsÍfï 
jeo.;alu iy ta ;=<ska w;ajk wd¾Ól m%;s,dN 
ms<sn|j woyia oelajQfõh'

˜we;a;gu wms mrïmrdfjka ,enqKq oekqu ;=<ska 
;uhs fuÉpr ld,hla f.dú;ek lrf.k wdfõ' 
w¨;a oekqu iy ;dlaI‚l l%u wmsg ;snqfKa kE' 

ta yeufoau;a tlal fmdfydr .eg¨jlg jf.au 
wd¾Ól w¾nqohlg;a uqyqK fokak wmsg isoaO 
jqKd' fï yeufoau;a tlal f.dú;eka j,ska fyd| 
wdodhula ,nd .ekSu wmsg ySkhla fj,hs 
;snqfK' kuq;a ìï ilia lrk ;ek isg M,odj 
ñ,§ .kakd ;ek olajdu fya,Sia we.%sl,ap 

^Hayleys Agriculture& ys lDIs WmfoaYl 
uy;=ka wmsg kj oekqu iy wjYH 

ish¨ iyh ,ndfoñka wmsg f,dl= 
Yla;shla jqKd' uy lkakfha § wms 
ù j.dj isÿ lrk w;r w;sf¾lj 
n;," rg," bkak, jeks 
idïm%odhsl j.djka ;uhs ld,hla 
;siafia lrf.k wdfõ' oekg jir 
25lg muK l,ska tu j.dfjka 

ñÈ,d jeä jYfhka wd¾Ól m%;s,dN 
,nd.kak mq¿jka fld< lelsß jeks 

kj fnda. j.djkag wmsj fhduq lf<a 
fya,Sia we.%sl,ap wdh;khhs'˜

iïm%odhsl fnda. j.djka j,ska idudkHfhka 
uilg wlalrhlska ,efnkafka remsh,a 30"000la 
muK wu;r wdodhula jk w;r" fld< lelsß 
j.dj yryd udi 2 - 2 1$2 fnda. j.d ld, 

isudjka ;=<§" ys;lr ;;a;aj hgf;a wlalrhlska 
remsh,a 450"000la muK wu;r wdodhula Wmhd 
.ekSug f.dú uy;=kag yelshdj ,eî we;' 
fujeks mSvdldÍ wd¾Óhla ;=< uqyqK §ug isÿjk 
wNsfhda. id¾:lj ch .ekSu i|yd th ukd 
msgqjy,ls'        

˜fya,Sia we.%sl,ap wdh;kh lDñ ydks md,kh 
lr.ksñka iy j.djg je<f |k f,v frda. wju 

lr.ksñka id¾:l j.djla mj;ajdf.k hEug 
wjYH oekqu wmsg ,ndfokjd' fya,Sia we.%sl,ap 
wdh;kh u.ska mj;ajk f.dú mqyqKq jevigyka 
yryd ,ndfok oekqu wmsg id¾:l f.dú ìula 

mj;ajdf.k hdug;a fyd| M,odjla iy by< 
wdodhula ,nd .ekSu;a WmldÍ fjkjd' fl;rï 
by< wiajekakla ,nd.;a;;a w;rueÈ 
fjf<kaokaf.a ueÈy;a ùu ksid th idOdrK 
ñ,lg wf,ú lr .ekSu wNsfhda.d;aul fjkjd' 
Bg ms<shula úÈyg fya,Sia we.%sl,ap wdh;kh 
wfma wiajekak by< ñ,lg iDcqju ñ,§f.k 
wfma uykaishg jeä jákdlula ,nd fokjd' 

fu;rï id¾:l .ukla taug wmg wjYH 
Wmfoia iy iyh ksr;=reju ,nd foñka jf.au 
M,odj by< ñ,lg ñ,§ .ksñka wmg Yla;shla 
jk fya,Sia we.%sl,ap wdh;khg wms ia;+;sjka; 
fjkjd’’' hkqfjka r;akdhl uy;d mejiqfõh' 

fufia  ñ,§ .kakd t<j¿" m,;=re iy l=¿nvq" 
fya,Sia we.%sl,ap ys wkqnoaê; iud.ula jk HJS 
Condiments Limited u.ska w.h tl;= l< 
ksIamdok f,i f,dalfha rgj,a 52lg wêl 
ixLHdjlg wmkhkh lrkq ,efí' kjH iy 
fmr<sldr jHdmD;shla f,i wdrïN l< w.h 
tl;= l< fmdf<dia ksIamdok i|yd" uia fjkqjg 
.kakd Ydluh wdfoaYlhla f,i cd;Hka;r 
fj<|mf,ys  b;d by< b,a¨ula mj;S' 
ldka;djka úYd, msßilg wu;r wodhï ud¾. 
Wodlrfoñka" foYSh ldka;djka iún, .ekaùug 
fuu jHdmD;sh yryd yelshdj ,eî we;' .%dóh 
f.dùka f.da,Sh iemhqï oduhkag iïnkaO 
lrñka" furgg úfoaY úksuh f.k taug 
wdh;kh ork W;aidyh úúO wjia:dj,§ 
foaYShj iy úfoaYShj iïudk /ilska we.hSug 
,laù we;'

1950 isg wo olajd .=Kd;aul lDIs fhojqï iy 
fiajd imhñka" kùk lDIs ;dlaIKhka y÷kajd 
foñka" furg iqjyila f.dú ck;djf.a csjk 
;;a;ajh k.disgqùug;a" Y%S ,xldfõ ;srir iy 
yß; lDIsl¾uka;hla we;slrùug;a fya,Sia 
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එංගල�තෙ� පැව� ��� ෙට�� �ක� තරඟයක�, එංගල�ත ක�ඩායම� පරාජය ��මට ඒ 
වන�ට� � ලංකා ක�ඩායමකට හැ�� ��ෙ� නැත. ඒ �ක� උප� ෙ�ශය � එංගල�තෙ�� 
ඔ��ව පරාජය ��මට ඇ� අ��කම �සාය. න�� 2014 වසෙ�� එංගල�තෙ� ���� පැව� 
�රණා�මක ෙට�� තරඟය ජයග්රහණය ��ෙම� අන��ව අෙ� ක�ඩායම ඒ වා�තාවද �ඳ 
දැ�ෙ�ය.

එ�� ���ම ප��වට පහර�� � ලංකා ක�ඩායම පළ� ඉ�ම ෙව�ෙව� ල�� 257� ලබාග� 
අතර එංගල�තය පළ� ඉ�මට ල�� 365� ලබාග�ෙ� � ලංකා �� ඉ�මට වඩා ල�� 108 
ක වා�ය�ද සම��. අන��ව ෙදවැ� ඉ�ම ඇරඹූ � ලංකා ක�ඩායෙ� ��ෙව�� ෙනා�� 
අ�ද�� ල�� 277කට ක�� හය� �ඳවැ��. එ� හ�වන ��ක�වා ෙලස �ඩා ��යට 
පැ��ෙ� ධ��ක ප්රසා� ය. පැ�� සැ��ම අෙන� අ�තෙ� උ� ඇ��ෙලා මැ���ෙග� ඔ�ට 
උපෙදස�. ඒ ල�� ෙනාගැ�ව� ක��ල ආර�ෂා කරග�නා ෙලස�. න�� අනෙ���ත පහර� 
එ�ලකර�නට ෙගා� ධ��ක �� ප��ෙව�ම දැ� �ෙ�ය. එතැ� පට� ඔ� ��ෙ� ප�තැ�ෙම�. 
එෙහ� ��ෙත� කර�නට බැ�� හප�කම ප��ෙව� ෙහා කර�නට ධ��ක �තාග�ෙ�ය. 
අවසානෙ� �� ෙ� කර ෙප��ය. ඒ එංගල�ත ඉ�ෙ� ප්රබලම ක�� 5� දවාග��� ෙනා�� 
ජයග්රහණය� � ලංකා ක�ඩායම ෙවත ෙගනඑ��. එ� ඓ�හා�ක ජයග්රහණයට දැ� වසර 9�. 
ඉ�� ඒ ජයග්රහණයට උර�� ඒ ���ටයා ෙසායා ප��ය� අ� ඔ�ෙ� �වසට ෙගාඩවැ�ෙන�. 
ධ��ක ෙව�වට අපට �ණගැ�ෙ� ඔ�ෙ� ආදර�ය ��ඳ �හා� ය. 

�ක�
ෙනාගැ�වාට
තාම� පාරට බැ�සම 
ෙස��ය� ෙදක� 
ගහ�න ෙවනවා

අ�ද�� ල�� 277කට ක�� හය� �ඳවැ��. එ� හ�වන ��ක�වා ෙලස �ඩා ��යට 
පැ��ෙ� ධ��ක ප්රසා� ය. පැ�� සැ��ම අෙන� අ�තෙ� උ� ඇ��ෙලා මැ���ෙග� ඔ�ට 
උපෙදස�. ඒ ල�� ෙනාගැ�ව� ක��ල ආර�ෂා කරග�නා ෙලස�. න�� අනෙ���ත පහර� 
එ�ලකර�නට ෙගා� ධ��ක �� ප��ෙව�ම දැ� �ෙ�ය. එතැ� පට� ඔ� ��ෙ� ප�තැ�ෙම�. 
එෙහ� ��ෙත� කර�නට බැ�� හප�කම ප��ෙව� ෙහා කර�නට ධ��ක �තාග�ෙ�ය. 
අවසානෙ� �� ෙ� කර ෙප��ය. ඒ එංගල�ත ඉ�ෙ� ප්රබලම ක�� 5� දවාග��� ෙනා�� 
ජයග්රහණය� � ලංකා ක�ඩායම ෙවත ෙගනඑ��. එ� ඓ�හා�ක ජයග්රහණයට දැ� වසර 9�. 
ඉ�� ඒ ජයග්රහණයට උර�� ඒ ���ටයා ෙසායා ප��ය� අ� ඔ�ෙ� �වසට ෙගාඩවැ�ෙන�. 

�සම 
ෙස��ය� ෙදක� 

ධ��කෙග� ආදර ෙයාජනාව� ආෙ� 
ඔබ හෙ� ප��ෙ� ඉ�නෙකාට �ය�ෙ� 
ඇ�තද?

(�නාෙස��) ඇ�ත. මං හෙ� 

ප��ෙ� එයා දහය ප��ෙ�. ඉ�� එයාට 

ෙකාෙහාම �ණ� මට න� ඒ ෙවනෙකාට 

ආදෙ� ගැන ��ම ෙ��ම� ��ෙ� නෑ. 

ඉ�� ධ��ක මෙග� යා�ෙව�න අහ�� 

මං ෙගදර ��� ඒක අ�මට ��වා.

එතෙකාට ඔය ෙද�නෙ� ආදර කතාව 
පට�ග�ෙ� ෙකාතැ��ද?

මං උස� ෙපළ �යලා ස�ය� �තර 

ඉ�නෙකාට ධ��ක ආෙය� මෙග� 

ඇ�වා. මට හ� ��ම� එයා මං ෙව�ෙව� 

එ�චර ෙලා� කාලය� බලාෙගන �ට� 

එකට. ඒකට න� මට එයා ගැන ආදෙ� 

��ණා. ප�ෙ� මං එයාට ��වා ෙක��ම 

අෙ� ෙගදරට ඇ�� අ�මලාෙග� අහ�න 

�යලා. ඉ�� එයා අෙ� ෙගදර ඇ�� 

ඇ�වා. මටව� ෙගදර අයටව� අකමැ� 

ෙව�න ෙ��ව� නෑ. ඒ ��යට අ��� 

එකහමාර� වෙ� ආදෙ� කරලා 2010 

අ���ෙ� අ� �වාහ �ණා.

ධ��කෙග� ඔෙබ� �වාහය 
��ධෙවනෙකාට එයා ජා�ක ක�ඩායමට 
ෙ��ලා ෙ�ද ��ෙ�?

ෙ� මෑතක ඉඳ� එයා 
ෙහාඳට ක� �යනවා. 

ඒක ෙකාෙහ� ආ� 
හැ�යාව�ද ම��

ඔ�. ඒ� මට ඒ ෙවනෙකාට �ක� ගැන 

ෙ��ම� නෑ. ඒක �සා ධ��ක ජා�ක 

ක�ඩායෙ� ��යා �යලා ෙලා�වට 

දැ�ෙ� නෑ. 

ධ��ක ප�� යව�ෙන� �ෙ� එයාෙ� 
පාස� ක�ඩායෙ� ප�� යව�ෙන� �ට� 
නැ� ��� �ය�ෙ� ඇ�තද?

ඒක ඇ�ත�. දවස� එයාලෙ� 

ඉ�ෙකාෙ� මැ� එක� ��ලා. එ� 

ෙ�ගප�� යව�න ෙකෙන� ඉඳලා 

නෑ. ප�ෙ� ���ක� ධ��කට ෙබා� 

��න �යලා. එයා හ� ආස� අ�ෙයාග 

බාරග�න. අ��ෙ� එයා ඒ මැ� එෙ� 

ෙහාඳටම ෙබා� කරලා. මැ� එක 

ඉවර�ණාට ප�ෙ� ���ක� ��ව� 

“ධ��ක ඔයා �ගටම ෙබා� කර�න” 

�යලා. ඉ�� එ� ඉඳ� ධ��ක ෙබා� 

කර�න පට� අර�. ඒ නැ�ත� එයා 

��ෙපළ ��ක�ෙව� ��යට� පාස� 

ක�ඩායෙ� ඉඳලා �ෙය�ෙ�.

සාමා�ෙය� �ක� �ඩකෙයා �ය�ෙ� 
හ� කා�යබ�ල ��ස�ෙ�. �වාහෙය� 
ප�ෙ� ඒක දැ�ෙ� ෙකා� ��යටද?

ෙකා�චර කා�යබ�ල �ණ� ඒක මට 

දැෙන�න ධ��ක ඉඩ ��ෙ� නෑ. ෙමාකද 

එයා ෙගාඩා� ෙවලාවට මාව� එ�ක තම� 

�ටරට තරඟ සංචාරවලට එෙහම �ෙ�. 

හැබැ� මට පළවැ� ද�වා ලැෙබ�� 

න� මං ෙකාෙහව� �ෙ� නෑ. එතෙකාට 

න� ධ��ක ළඟ නැ� අ�ව දැ�ණා. 

මං �ත�ෙ� ෙලා� �ව ලැෙබ�� එයා 

පා��තා� තරඟ සංචාරයකට සහභා� 

ෙවලා ��ෙ�.

එතෙකාට ඒ කාෙ� ධ��ක �හා ල�සන 
ල�සන ගෑ� ළම� එෙහම බල�� �හා�ට 
ෙමාකද ��ෙ�?

බැ�ද අ�ත න� මට ඒ ෙ�ව� 

වැ�ය ඇ��ෙ� නෑ. ඒ� ප�ෙ� ප�ෙ� 

ඒක සාමා� ෙදය� �ණා. ෙමාකද මං 

ෙ���ග�තා ධ��ක මෙ� සැ�යා �ණාට 

එයාට රට�ම ආදෙර� �යලා.

2014 වසෙ� � ලංකා ක�ඩායම 
එංගල�තෙ�� ඓ�හා�ක ජයග්රහණය� 
ලබාග�තා. ඒ �ය�ෙ� ඉ�හාසෙ� පළ� 
වතාවට අෙ� ක�ඩායම එංගල�ත ෙ�� 
එංගල�ත ක�ඩායම� පරාජය කළා. එ� 
තරඟය �හා�ට අමතක නැ�ව ඇ�?

ෙකාෙහාම අමතක කර�නද ඒක. එ� 

ධ��ක ක�� පහ� අර� ඒ ඓ�හා�ක 

ජයග්රහණෙ� ෙලා� ෙකාට�ක�ෙව� �ණා. ඉ�� 

ඒක� එ�ක ඒ තරඟය තාම� මතක�.

හැබැ� ඒ ක�� පහ ��ප�ෙ� ෙලා� රහස�� 
�ෙයනවා ෙ�ද?

(�නාෙස��) ඔ� ඔ�. එ� තරෙ� අෙ� 

ක�ඩායෙ� ෙදවැ� ඉ�ම ෙපා�ඩ� අ��ෙවලා 

��ෙ�. ෙමාකද ල�� ෙද�ය ගණනකට ක�� 

හය� �යාෙ�. එ� ධ��ක අංක හත ��ක�වා 

��යට බැ� කර�න ය�� අෙන� පැ�ෙ� 

ඇ��ෙලා මැ��� ��ෙ�. ඉ�� මැ��� ��ව� 

“ධ��ක ඔයා �ක� එක �යාෙගන ඉ�න බල�න, 

මං ගහ�න�” �යලා. ඒක අහ�නැ�ව ෙමයා 

ගහ�න ��� අ�� �ණා. ඒකට ධ��කට� 

අ��. ඒ ෙවලාෙ� තම� එයාට ��ලා �ෙය�ෙ� 

බැ� එෙක� කර�න බැ��� ෙ� ෙකාෙහාම හ� 

ෙබාෙල� කරනවා �යලා. එෙහම �තලා තම� එ� 

ක�� පහ� ග�ෙ�.

එතෙකාට ධ��ක ෙ���ෙය� වෙ� ඉ��යාෙ� 
ඉෂා�� ෂ�මා ��ප�ෙ� ප�නෙගන �ය� 
තරඟය ඔබට මතකද?

(�නාෙස��) වැෙ� �ය�ෙ� එ� මං මැ� 

එක බල�න ��� ��ෙ�. මම� බැ�වා ෙමයා 

ෙ� ෙමාකද කර�ෙ� �යලා. ඇ�තටම ෙවලා 

�ෙය�ෙ� එ� ඉෂා�� ෂ�මා �ෙ�� ච��මා�ට 

ෙමාක� හ� �යලා. ඒකට ධ��ක� පැට�ලා. 

ඒ ෙවලාෙ� ඉෂා�� ෂ�මා අ��ෙවලා යනෙකාට 

ධ��ක එයාෙ� ප�ෙස� පැ��වෙ�. හැෙමාම 

��ෙ� ඒ ය�ෙ� ධ��ක ඉෂා�� ෂ�මාට ගහ�න 

�යලා.

ඇ�තටම ඇ� එ� ධ��ක ඉෂා�� ෂ�මාෙ� 
ප�ෙස� ප�නලා �ෙය�ෙ�? ඒක අදට� 
රහස�?

ධ��ක ප්රසා�ෙ� ��ඳ  �හා� ��වා



13 2023 ජනවා��11 වන බ��

ජයග්රහණෙ� ෙලා� ෙකාට�ක�ෙව� �ණා. ඉ�� 

ඒක� එ�ක ඒ තරඟය තාම� මතක�.

හැබැ� ඒ ක�� පහ ��ප�ෙ� ෙලා� රහස�� 
�ෙයනවා ෙ�ද?

(�නාෙස��) ඔ� ඔ�. එ� තරෙ� අෙ� 

ක�ඩායෙ� ෙදවැ� ඉ�ම ෙපා�ඩ� අ��ෙවලා 

��ෙ�. ෙමාකද ල�� ෙද�ය ගණනකට ක�� 

හය� �යාෙ�. එ� ධ��ක අංක හත ��ක�වා 

��යට බැ� කර�න ය�� අෙන� පැ�ෙ� 

ඇ��ෙලා මැ��� ��ෙ�. ඉ�� මැ��� ��ව� 

“ධ��ක ඔයා �ක� එක �යාෙගන ඉ�න බල�න, 

මං ගහ�න�” �යලා. ඒක අහ�නැ�ව ෙමයා 

ගහ�න ��� අ�� �ණා. ඒකට ධ��කට� 

අ��. ඒ ෙවලාෙ� තම� එයාට ��ලා �ෙය�ෙ� 

බැ� එෙක� කර�න බැ��� ෙ� ෙකාෙහාම හ� 

ෙබාෙල� කරනවා �යලා. එෙහම �තලා තම� එ� 

ක�� පහ� ග�ෙ�.

එතෙකාට ධ��ක ෙ���ෙය� වෙ� ඉ��යාෙ� 
ඉෂා�� ෂ�මා ��ප�ෙ� ප�නෙගන �ය� 
තරඟය ඔබට මතකද?

(�නාෙස��) වැෙ� �ය�ෙ� එ� මං මැ� 

එක බල�න ��� ��ෙ�. මම� බැ�වා ෙමයා 

ෙ� ෙමාකද කර�ෙ� �යලා. ඇ�තටම ෙවලා 

�ෙය�ෙ� එ� ඉෂා�� ෂ�මා �ෙ�� ච��මා�ට 

ෙමාක� හ� �යලා. ඒකට ධ��ක� පැට�ලා. 

ඒ ෙවලාෙ� ඉෂා�� ෂ�මා අ��ෙවලා යනෙකාට 

ධ��ක එයාෙ� ප�ෙස� පැ��වෙ�. හැෙමාම 

��ෙ� ඒ ය�ෙ� ධ��ක ඉෂා�� ෂ�මාට ගහ�න 

�යලා.

ඇ�තටම ඇ� එ� ධ��ක ඉෂා�� ෂ�මාෙ� 
ප�ෙස� ප�නලා �ෙය�ෙ�? ඒක අදට� 
රහස�?

(�නාෙස��) ධ��ක න� �යනවා 

බලාෙගන ඉ�න අයට ෙ��න ෙපා� 

���ව� කෙ� �යලා. තව ෙවලාවකට 

�යනවා ෙ� එක� ෙබා�න ය� �ය�න� 

ප�නෙගන �ෙ�. ෙකාෙහාමහ� මම� ඒ 

ෙවලාෙ� ඇෙ� ෙ� නැ�ව ��ෙ� ධ��ක 

ෙමානවා කරග��ද �යලා.

ධ��ක ෙහා��ම ද�ක� අතර ��ය� 
තම� ආබාධ� එ�ක එ�වරම ජා�ක 
ක�ඩායමට ස���ෙ�. තව� කාලය� 
�ඩා කර�න ��ව�කම �ෙය�� එයා 
ග�� �රණය ඔබට එ� දැ�ෙ� ෙකා� 
��යටද?

එයාට ආබාධය� ඇ�� අ��� 

එකහමාර� �තර �ක� නව�ත�න 

�ණාෙ�. ෛව�ව� �යලා ��ෙ� 

ශ�ක�මය� කර�න ඕන, ඒක කළාම 

ආෙය� �ක� ගහ�න බැ�ෙව� �යලා. 

ඒ� එයාට ආෙය� �ක� ගහ�න ෙලා� 

ඕනකම� ��ණා. ශ�ක�මෙය� ප�ෙ� 

�ල� මැ�වල එෙහම ෙහා��ම �ඩා 

කළා. ඒ� එයා එතැන� දැකලා අ�� ප�� 

යව�ෙනා ක�ඩායමට එ�න ඉ�න හැ�. 

ප�ෙ� එයාලට එ�න අව�ථාව� �ලා 

ධ��ක �ක�ව�� ස�ග�තා.

*ඔබට �ෙතන ��යට එයා �ක� 
ෙනාගැ�වා න� ෙමාන වෙ� පැ�ත�� 
ඉ��යට ය�ද?

ඒක න� �තාග�න බෑ. ෙමාකද එයා 

ක��� යටෙ� ෙජා� එක� කර�න 

කැම� නෑ. ඒ �සා මං �තනවා එයා 

න�ෙව� හ� ගායකෙය� හ� ෙව�න 

ඉඩ� ��ණා �යලා. ෙමාකද ඒ ෙදකටම 

එයා ද�ෂ�.

ධ��ක �ක�ව�� 
ස�ග�තට ප�ෙ� එ� 
��� ජන�ය�වය 
අදට� එයාට ලැෙබනවද?

ඇ�තටම ලැෙබනවා. 

එයා �ක� ගහ� 

කාෙලට� වඩා දැ� ඒක 

එයාට ලැෙබනවද �යල� 

�ෙතනවා. ඒ ගැන අ� 

ෙද�නටම ��ම�. ෙමාකද සාමා�ෙය� 

�ක�ව�� අ���ණාට ප�ෙ� ඒ ��� 

ජන�ය�වය අ�ෙවන එක� ෙව�ෙ�. ඒ� 

ධ��කට එෙහම ෙවලා නෑ. අදට� එයාට 

පාෙ�ෙතාෙ� ය�� ෙස��ය� ෙදක� න� 

ගහ�නම ෙවනවා.

�ක� ඇ�ණම ධ��ක තව තව 
ෙ�ව�වලට� ද�ෂ� ෙ�ද?

ෙ� මෑතක ඉඳ� එයා ෙහාඳට ක� 

�යනවා. ඒක ෙකාෙහ� ආ� හැ�යාව�ද 

ම��. අ�තරෙ� මං යා�ෙවලා 

ඉ�නෙකාටව� එයා මට ක�ය� ��ෙ� 

නෑ. ඒ� දැ� �යනවා. ඒ වෙ�ම� එයාට 

කටට රහට උය�න� 

��ව�. ෙකා�� කාෙ� 

තම� උය�න න� 

����ෙ�. සමහර 

දව�වලට මං වැඩවලට 

එ�යට �යාම කෑම 

කෙඩ� ෙ��නද �යලා 

ධ��කෙග� අහනවා. ඒ 

ෙවලාවට එයා මං කෑම 

හැ�වා �යලා කෑමවල 

ෙෆාෙටා� මට එවනවා.

අ� ද�නවා ධ��ක 

අසරණ �����ට 

වෙ�ම �ං� ද�ව�ට 

�තරම උද� උපකාර 

කරනවා. ඒක දැ� 

ධ��කෙ� ��ෙ� 

ෙකාටස�ද?

��ව� වෙ� දැ� 

ඒක එයා ��තෙ� 

ෙකාටස� කරෙගන 

�ෙය�ෙ�. එෙහම 

නැ�න� ���ද� ෙවලා. 

ඒෙක� එයා ෙලා� 

ස�ට� ලබනවා.

�ක� වයසට �ය� 

ධ��ක තාම� ෙකා�ලා 

වෙ�. අවසාන වශෙය� 

ඒකට රහස �ය�න ��ව�ද?

(�නාෙස��) අෙ� ෙගාඩා� අය 

�යනවා ධ��ක එ�න එ�නම ත�ණ 

ෙවනවා �යලා. මං �ත�ෙ� ඒකට එකම 

රහස එයාෙ� �ත ෙහාඳකම තම�.

• �ව� එ�.ෙසන�ර�න
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���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�ාෙේ

මම නැ� 
ෙවලාවට 
එයා තම� 
ෙගදර 
උය�ෙ�



14 2023 ජනවා��11 වන බ��

ආ��ක ගැට� මඟහරවා 

��තයට ස�ට, ෙසෟභා�ය 

උ�කරන ශාක ව�ග ��පය� 

අ�රාධ�රට යන ප්රධාන මා�ගය� අ�දර 

අෙල�සැලක ���මට ඇ� බව මට �ෙ� 

ප��ය �ෙනක ව�දනාෙ� �ය �ශ්රා�ක 

පාස� �� මහ��ය�. 

අ�රාධ�ර ව�දනාෙ� ය�න�� හට 

රසකැ�� ආ�ය �ලට ගැ�මට�, �ෙ�කය 

ගත ��මට� හැ� ෙලස සෑ� �ථානයකට 

මද� ෙනා��� එම පැළ අෙල�සැල 

පව�වාෙගන ෙගා� ��ෙ� ත�ණය� 

��පෙදෙන� ���.

“එතැන ඉ�සරහා එක එක ජා�ෙ� 
ම� පැළ, ෙපා�� ෙද�� �ය� වෙ� 
��ණා. ඒ� ඒවා ��ණන තැන ��ප�ෙ� 
දැ� ගහලා ආර�ෂා කර� තැනක තම� 
ඔය �යන �ෙ�ෂ පැළ ව�ග ��ෙ�. ඒ 
පැළය� ෙගදරක �ෙයනක� ඒ ෙගදරට 
අග�ඟක� දැෙන�ෙන� නැ��, ෙගදර 
අය ෙලඩ ෙව�ෙන� නැ��, ෙගදරෙ�ෙ� 
ර�� ස�ව� ඇ�ෙව�ෙන� නැ��. 
ඒවා ��ණන ළම� ඔය වෙ� මහෙලා� 
හෑ�ල� �යාෙගන �යා. අ�� එ�ක 
ව�දනාෙ� �ය හ� අටෙදෙන�ම ඒ පැළ 
ග�තා. මම �ත�ෙ� ඒ එක පැළය� 
��ය� ෙද�ෙ� ඉඳලා ප��හ අතර 
ගණ�වලට තම� ���ෙ�. න�� මම 
න� ඒ ළම��ෙ� කතා එ�චර ��වාස 
කෙ� නෑ.” එම ����ය වැ��රට� 

�වාය.

“ඉ�� ඒ පැළ න� 
වශෙය� ෙමානවද 
�යලා එතැන 
�ට� ක��ව� 
ඇ�ෙවව� නැ�ද?” 
ඇෙ� එම කතාෙව� 

හටග� උන��ව 

ම�� මම ඇ��.

“එතැන ඔය �යන 
ජා�ෙ� පැළ ව�ග දහය� 
ෙ�ළහ� ��ණා. ඒ අතෙ� 
ඉර රාජ, සඳ රාජ, වන රාජ, ��� 
රාජ වෙ� ��ලභ පැළ� �ෙයනවා ��වා. 
ඒ එ�කම සං�ව� �යන පැළය� ෙසාම 
�යන පැළය එෙහම� �ෙයනවා ��වා. 
හැබැ� පැළ බල�න එන අයට රහ�� 
වෙ� ඒ පැළ ගැන ��තර �යලා තම� ඒ 
ළම� පැළ බලන අයව ��ප�සට එ�ක 
�ෙ�.” එම �� මහ��ය �වාය.

මා ද�නා අ�දමට සං�ව� සහ 

ෙසාම ය�ෙව� �ාවහාර වන ශාක ව�ග 

ෙමෙත� �� හ�නාගැ�මකට ල�ව නැත. 

රාමායන ආ� පැර� කෘ��� සඳහ� 

වන අ�දමට සං�ව� ය� මළ��ට 

පණ ෙදන ඖෂධ පැළෑ�ය�. ෙසාම 

ය� ච�ද්රයාෙ� ඇතැ� �යන �ය�ම 

ශ��� (ඒ ෙමානවාදැ� මම ෙනාද��) 

උරාෙගන වැෙඩන මහා බලග� ශාකය�. 

එෙහ� ෙ�වා ෙ� ���ට ෙකාතැනක ෙහා 

ඇ� බවට ���තව හ�නාෙගන නැත. 

එෙහ� ඉර රාජ, සඳ රාජ, වන රාජ සහ 

��� රාජ යන පැළෑ� එෙ� ෙනාෙ�. 

ඒවා අපෙ� ල� ෙපාෙළාෙ� වැෙවන ශාක 

�ෙ�ෂය�ය. එබැ�� මම ඒ ස�බ�ධෙය� 

ෙ��ය ෛව� ක්රම ��බඳව මනා 

හැදෑ�ම� ෙකාට ඇ� ප්ර�ණ ආ��ෙ�ද 

ෛව�වරෙය� වන ඩැ��ට� එ� 

ෙපෙ�රා මහතාෙග� අසා ��ෙය�.  

මළ��ට 
පණ ෙදන 
‘සං�ව�’ 

අ�රාධ�ෙ�ට 
යන පාෙ� 
ඉ�නව�

“ඔය ඉර රාජ, සඳ රාජ, ��� රාජ, 
වන රාජ �ය�ෙ� ෙබාෙහාම ව�නා ඖෂධ 
පැළෑ�. ඒ� ඒවෙ� ඔෙහාම හා�ක� 
බලය� �ෙයනවා �යන එක න� ප�ටප� 
ෙබා�ව�. ක�ද එෙහම �ය�ෙ�?” ඔ� 

ඇ�ය.

“අ�ක ඔය �යන ශාක ඔ�ෙකාම 

ෙත� කලා�ය ෙ�ශ�ණය� �ළ හැෙදන 

ඒවා. ඕවා ගලවාෙගන ��� ෙපා��වල 

��ව�න� බෑ. හැබැ� ඔතන ෙමෙහම 

ෙ��� �ෙය�න ��ව�. දැ� අෙ� රෙ� 

ප්රාණ�ව �යලා මහා හා�ක� දනවන 

ශාකය� ගැන �යැෙවනවාෙ�. පණ 

අ�න ම��සෙය�ට ඒ ශාක �ෂ ���ව� 

ෙප�ෙවා� පණ එනවා �යල� කතාව� 

�ෙයනවා. න�� ඒ ශාකයට ප්රාණ�ව 

�ය�ෙ� ඒ ගෙ� ෙප�වල පණ �ෙයන 

ග�ය� ෙ�න ��� �ස� ඔෙහාම හා�ක� 

බලය� �ෙයන ��� ෙනෙව�. ඒ වෙ�ම 

ඔය �යන ශාකවලට රාජ, �යන නම� 

ස�බ�ධ �සා තම� ඔය වෙ� කතා 

හැ�ලා �ෙය�ෙ�. ඒ� මම න� �ත�ෙනම 

ඔය වෙ� තැ�වල ඒ න� ෙයා�ෙගන ෙවන 

ෙමානවාහ� පැළ ��ණනවා ඇ�. වන 

ස�ව සහ වෘ�ෂලතා පනත යටෙ� ඔය 

�යන ශාක ඔ�ෙකාම ආර��ත ශාක 

��යට� හැ��ෙව�ෙ�. ඕවා ඔය ��යට 

��ණන එක ස���ණෙය� තහන�.” 

ෛව� ඩැ��ට� එ� ෙපෙ�රා මහතා �ය.

ප�ව මම ඒ ස�බ�ධෙය� වැ��ර 

ෙතාර�� �ම�ම ��ස ප්ර�ණ ප�සරෙ�� 

ස�ව චා�කර මහතා ඇම��.

“අෙ� රෙ� �ෙයනවා ෙ��ය 

උඩවැ�යා �ෙ�ෂ එක�ය අ�අට�. 

වන ස�ව සහ වෘ�ෂලතා ආ� 

පනත යටෙ� ඒවා ඉව� 

��ම, ප්රවාහනය, අෙල�ය 

ආ� හැමෙදය�ම ස�රා 

තහන�. ඒ වෙ� ෙදය� 

කරන ෙකෙන�ට ��ය� 

දස දහසක දඩය�, අ��� 

ෙදකක �රද�වම� �යන 

ෙදෙක� එක� හ� ඒ ෙදකම 

හ� �යම ��ෙ� බලය� 

අ�කරණයට �ෙයනවා. ඒ ��� ඔය 

�යන පැළ ඇ�තම උඩවැ�යා �ෙ�ෂ 

න� ��ණන එක වෙ�ම �ල� ග�න එක� 

හ�ම භයානක�.” ස�ව චා�කර මහතා 

�ය.

ඒ ෙකෙ� �වද අද වන�ට අෙ� 

රට මෑත භාගෙ� �� ෙනා� තර� 

ද�� ආ��ක ප�හා�යකට ප�ව 

�ෙ�. එ�සා අද රෙට� වැ� ��ස� 

ආහාරපාන සපයාගැ�ම ඇ�� තම 

��ක අව�තා ස�රාගැ�ම ��බඳ 

ප්රබල ගැට�වකට ��ණ � ���. එ�සාම 

යථා�ථවා� ෙලස ෙනාහැ� න� අ��තවා� 

ක්රමය�� ෙහා �ද� උපයාගැ�මට 

ෙපළැ�ම අ�ශය සාධාරණය. එෙම�ම 

අ�රාධ�ර ����කෙ� ප�� දහ�� 

දහ� ප��ය අ�හත� දැ� ආහාර 

අනාර��තභාවෙය� ෙපෙළන බවට 

අ�රාධ�ර ���� ක්රම ස�පාදන 

අ��ෂවරයා අනාවරණය ෙකාට ඇ� 

ප��මක� ෙමව� ���ත හා�ක� ශාක 

ෙවළඳෙපාළට ඒම අම�මය� නැත.

ග�තා. මම �ත�ෙ� ඒ එක පැළය� 
��ය� ෙද�ෙ� ඉඳලා ප��හ අතර 
ගණ�වලට තම� ���ෙ�. න�� මම 
න� ඒ ළම��ෙ� කතා එ�චර ��වාස 
කෙ� නෑ.” එම ����ය වැ��රට� 

�වාය.

ඉ�නව�ඉ�නව�

මා�ෙ��

�ල� ෙ�නා�ංහ

ඒ පැළය� ෙගදරක �ෙයනක� 
අග�ඟක� දැෙන�ෙන� නැ��, ෙගදර 

අය ෙලඩ ෙව�ෙන� නැ��, ර�� 
ස�ව� ඇ�ෙව�ෙන� නැ��

��ණන එක 
වෙ�ම �ල� 
ග�න එක� 

වැර��
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ෙමාර���ෙ� රහටම
ෙකා�� �න

 අ�කෙග� නං�ෙග� 
ව� කෙ�

‘ගෑ� �ෙ� යකඩ තැ�ය ර��ණා
බා� ඇ�� වැෙ� ෙද�න ෙස� �ණා
�� ��� ��තර ම� කපා� ෙරා� කෑ�
ටකට ටකට �ද� එකට ගාණට ඇ�නා...

ල�ට ප�ට එක� කරලා දවෙ� ඉ�� හ�ය
ස�ද බ�ද �ලා හැ�ව ෙ�ක ෙකා�� 
ෙරා�ය’

රාවතාව�ත හ��ෙය� ෙමාර���ල 

පාරට හැෙර��ම, මෙ� මතකයට 

ආෙ� මෑතක� අප අත�� 

�ෙයා � �හා� ෙන�ස� මහතාෙ� එම 

�තව� හඬය. ෙකා�� හදන ස�දය�, 

පදමට දැෙනන ෙකා��ෙ� රස� සම�� 

ස�ෙදට නැටෙවන ��� දෑත� ෙව�වට, 

�ෙකාමල දෑත� රස ෙකා��වක පදම 

ග��� උ�නාය. ඒ ‘අ�කෙග� නං�ෙග� 

ෙකා�� කෙ�’ය. දැ� ෙ� ෙකා�� කෙ� 

ගැන රෙ� ෙබාෙහාෙදනා ද�ෙ�ය. ඒ 

���ෙපාත හරහා�. ඒ වාෙ�ම ප්රෙ�ශෙ� 

ෙබාෙහාෙදෙන� ඔ��ෙ� ‘රජරස’ 

ෙ�ට��� ආහාරපානවල රස බලා ඒ රසද 

හ�න�ෙනාය.

“ඇ�තටම අ�කෙග� නං�ෙග� 
ෙකා�� කෙ� ��වට, දැ� න� ෙ�ක අ� 
ෙද�නෙග �ං� ව� කෙ� ෙවලා.”

අ�කා අ��තරා හංස� �ෙ� �ෙ�ෂා 

හ�ෂ� නැග�ය ෙදස ආදර�ය බැ�ම� 

ෙහල��. අ�කා ෙකා��ව සකස�� 

ඇයට ඕනෑ කරන අ�ම ��ම �ක ළංකර 

ෙද�ෙ� නං� හ�ෂ�ය. ෙ� ෙද�නාෙග� 

ස�ෙදට වෙ�ම රසට ෙකා�� හද�නට 

��ව� හංස�ටය. ඒ රස මාවත හංස� 

ෙසායාග�ෙ�, කෙ�ට එන ෙකා�� බා�ලා 

��පෙදෙන�ම ��හැ�ෙ� වැඩ මගහැර 

යාම සම��.

“අ� ෙ� ෙ�ට�� ස��� එක ���ම 
කෙ� කහ��ෙ�. එතෙකාට නං�� මම� 
ෙද�නම ෙකා�� �න එක, ර�� �න එක 
එක�ගට කෙ� නැහැ. ඒකට ෙවනම බා� 
ෙකෙන� ��යා. ඒ� ෙමෙ� කෙ� දැ�මට 
ප�ෙ� ග�ත ෙකා�� බා�ලා එනවා 
යනවා. සමහ� ෙහාරක� කරනවා. �� 
�ක අනලා �ලා යනවා. සමහර ෙවලාවට 
�� �ක එෙහ�මම අහක ��න ෙවනවා. 
ඒ ෙ� හැම�ම කර�න� බෑ. ඔය අතෙ� 
���� ෙකා�� බා� ෙකෙන� අ� ළඟ 
වැඩට ආවා. ඔ�ෙග� මම ෙකා�� හදන 
හැ� ඉෙගනග�තා. ඒ දැ�ම උපෙයා� 
කරෙගන හද� පළ� ෙකා��ව ෙබාෙහාම 
රසට ��ණා �යලා ඒ ග� පා�ෙභා�කයා 
��වා. ඒ ප්ර�චාරය වෙ� ෙහාඳ ප්ර�චාර 
අපට අද ද�වාම ෙනාඅ�ව ලැෙබනවා. 
ඇ�තටම අ� ෙකා��, ර�� ���, ඒ 
ද�න සමහර අය අෙ� අ�මට� ��� 
කරනවා. අෙ� ෙමෙහම �වලා ෙද�ෙන� 
ඉ�ෙනක ෙමානතර� ෙදය�ද �යලා 
ෙබාෙහාම ස��� ඒ අය අ� ගැන කතා 
කරනවා.” හංස� �වාය. ද�ව�ෙ� 

���ව ආදර�ය මවකෙ� අෙ��ෂාවය. 

�ෙටක ඔ�නට මගෙප�ව��ද ඇය�. 

හංස� �ය මව �යං�කා දමය�� ෙදස 

බැ�ෙ� ඒ ගැන ෙලා� කතාව� 

�ය�නටය. ව� කා��කෙය� 

ෙලස ��යාව කරන �යා 

කර�ෙ� � බ� ෙවළ�මය.

“මම �ල� �ත� ��ෙ� 

මම ෙමා���වලට� කැම� 

�සා සැෙලා� එක� �ග�න. 

මම ආ�යා� ලංකා ෙහාට� 

පාසෙල� ෙ��� ඇ�� ෙ�ක� 

පාඨමාලාව�� හැදෑ�වා. 

ප�ගණක පාඨමාලා කළා. ඔය 

අතෙ� අ�මා තම� ��ෙ� 

අ� කෑම කඩය� �� �යලා. 

අ�මට රසට උය�න� ��ව� 

�සා ඒ වැෙ� හ�යට කර�න 

��ව� �යල� ඇය ��වා. 

ගෑ� නැ� 
කාෙ� 

දර �ෙ� 
ෙකා�� 
හැ�වා

ඒකට �ද�� අව��. මම ඒ ෙවනෙකාට 

��� ෙවළඳසැලක �ද� අයකැ�ව�ය� 

��යට�, ෙපෟ�ග�ක ආයතනයක කා�යාල 

ෙ�වෙ�� ��යා ෙදක� කරලා �ද� 

�ක� ඉ�� කරෙගන� ��ෙ�. ඉ�� 

අ� අ��මට ෙහාටලය� ��න �රණය 

කළා. ඒ �ට අ��� �නකට ක��. ඒ 

අ�ව අ�මා ෙබාෙහාම රසට කෑම හදලා 

පා�ෙභා�කය�ට ලබා��නා වෙ�ම අ�ට� 

ඒ රසටම කෑම හද�න ��ව�කම දැ� 

�ෙයනවා. ෙකා�� හදන එක දව� ෙදක� 

ඇ�ළත වෙ� මම හ�යටම ඉෙගනග�තා. 

ඒ �තර� ෙනෙව� නං�ට� ෙකා�� 

හද�න ඉගැ��වා.”

ෙ� අ�කා නෙගා යා�ව� ෙම�. 

�ෙටක ඔ��ෙ� ෙසා�� ෙනා�කා�ක�ය. 

අ�කට� වඩා ෙහා�� නං�ට ෆ්ර�� ර�� 

ව�ග සාද�නට හැ�ය. ඒ ගැන කතා කර�� 

න� ෙකා�� කෙ� ඇ� ෙ� �ං� �ං� ව�ය.

“ඉ�සර න� නං� �ක� ක�මැ�� 

වැඩ කර�න. හැබැ� එයාෙ� �නය 

�ෙ� �පෙ���ය� ෙවන එක. ෙපා� 

කාෙ� ෙලා� �ණාම ක�ද ෙව�ෙ� �යලා 

ඇ�වම� නං� �ය�ෙ� ෙච � ෙකෙන� 

ෙවනවා �යල�. දැ� න� නං��, මම�, 

අ�ම� හ� හ�යට කෙ� වැඩ කරනවා. 

ෙමාකද ෙවන� ෙ�වකෙයා නැ� �සා. ඒ� 

ෛද�කව අපට පා�ෙභා�කෙයා ෙගාඩ� 

ඉ�නවා. ප��ය ගෑ� අ��දය ��� 

කාෙලව�, අ� අෙ� පා�ෙභා�කය� 

අමතක කෙ� නෑ. දර �ෙ� උයලා අ� 

ඔ��ට කෑම ��නා. ඒ �තර� ෙනෙව� 

දර �න ෙකා�� �ප�� අ��� හැ�වා. 

ෙමාකද ෙමාන අ��දය ආව�, අ�ට ආප� 

හැෙර�න බැහැ. එෙහම �ෙණා� ��න� 

එක කඩා වැෙටනවා. වැඩ කරනෙකාට �ෙ� 

�ෙයන �� කරදර� අමතක ෙවනවා. ”

හංස� ආදරෙය� ලැ� පරාජය ගැනද 

�වාය. ඒ පරාජය ගැන �ත �තා �� 

ව�නට කෙ� වැඩ ක�දරාව ඇයට ඉඩ 

තැ�ෙ� නැත. අවංක නැ� �ත� අ��ව 

හඬා වැළෙපනවාට වඩා ඉ� තම�ම �ර�ව 

යෑම ෙහාඳ යැ� ඇය එ� �රණය කළාය. 

ඒ �රණය� සමඟ ඇය කෙ� වැ��ර වැඩ 

��මය.

“මට �ල� �ත හ�ග�න බැ��ණා. මං 

මෙ� �ග ෙකා�ෙඩ� කපලා දැ�මා. ඒ� 

ඊළඟට මට ��ණා මම මෙ� ��තෙය� 

ප�ග�නවා ෙව�වට ඒ ��තය ජයග�න.”

හංස�ෙ� අර�ණ කව� ෙහා තමාෙ�ම 

�ාපා�ක �ථානය� ඉ�කරෙගන වඩා� 

��ග�නා ෙලස ෙමම �ාපාරය ඉ��යට� 

කරෙගන යාමය. නැහැ�, බැහැ� �ය�නට 

ෙනාව, අමා� ප�සරයක �ව උ�සාහෙය� 

කැප�ෙම� ��තය �න�නට ෙ� අ�කා 

නගාලට ඇ� අර�ණ තව� ඕනෑම අෙය� 

��ග�වන ��ය.

“මම දැ� �ත�ෙ� අ�කා එ�ක ෙ� 

��න� එක ��� කර�න. ඒ� ළඟ�ම 

මම �පශා�ත්ර පාඨමාලාව� හ�ර�න 

යනවා. ඊටප�ෙ�, �පෙ���ය� 

��යට ෙලා� ෙහාටලයක වැඩ කර�න 

බලාෙපාෙරා��ව�� �ෙයනවා.”

ඒ හංස�ෙ� නැග�ය හ�ෂ�ෙ� හඬ�.

ෙ� අතර දහව� කෑමට තරම� ප්රමාදව 

ආ ක��, සැෙලා� එක� පව�වාෙගන යන 

ත�ණෙය�. කඩ ��පය� ප� කරෙගන 

ෙම� එ�ෙ�, රසට වාෙ�ම ����වටද 

කෑම �ක ලැෙබනා බැ�� යැ� ඔ� �ෙ�ය. 

ඔ� මහ� අ���ෙය� කෑම ක�නටද 

�ෙ�ය.

“ඇ�තටම අපට පා�ෙභා�කය�ෙග� 

එන ෙචාදනා හ�ම අ��. ම�පැ� �ලා ආ� 

ෙකෙන� ප්ර�නය� දැ�ෙමා� හැෙර�න 

අෙන� එන හැමෙදනාම වෙ� නං�ට�, 

මට� ෙබාෙහාම ආදෙර�, ෙගෟරවෙය� 

සලකනවා. ෙක�ෙලා �යලා නෑ. ෙමෙහම 

ෙක�ෙලා ෙකා�චර ව�නවද �යලා අ�මට 

�යලා යන අය� ඉ�නවා. මං �ය�ෙ� 

ර�සා නෑ, ආ�ය� නෑ �යලා ��ෙව�න 

එපා උ�සාහ කෙළා�, ඕනම අ�ෙයාගය� 

අපට ජයග�න ��ව�. මමම ෙකා�� �� 

එක හ�ග�නවා වෙ�ම, ��තර ෙරා�, 

එළව� ෙරා�, ෙකා��ම ��ෙවා� ෙරා� 

බා�ෙ� ඔ�ෙකාම වැඩ �ක මමම කරනවා.”

හංස� කතා කර�ෙ� ඉ��ය ගැන 

බලාෙපාෙරා�� සම��. ඒ අ�මාට 

තා�තාට ඒ �ව�� ගැන ස��ය. ��හතර 

හැ��� හංස�ෙ� දෑෙ� කරගැටය. 

ෙකා�� වැ��ර හැ� �ට උර�� ��� ෙදන 

බවද ඇය �ය��ය.

එෙහ� ඒ �ය�ල දරාග��� ඒවාට 

��ණෙද�� ෙ� අ�කා නෙගා යන ගමන 

න� ෙබාෙහා ල�සනය.

• �පා වස�� එ���ංහ

ෙකා�� බා�ලා 
ෙපා� ��බ �සාම 

රසට ෙකා�� හද�න 
ඉෙගනග�තා

හංස� හ�ෂ�

හංස�
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� ලංකා ක� සං�ථාෙ� සං�ථාෙ� සභාප�� 

��ඥ සාරංගා ර�නායක

‘එ�ෙකා ඔබට එය ��වන�� බලා��මට 
හැ�ය. නැ�න� එය ����ම සඳහා 
ෙකාට�ක�ෙව� �මට හැ�ය.’ ෙ� 
කැනඩාෙ� ද�ෂ �වසායකය� ෙම�ම 
නව �පැ��ක�ව� වන ඊෙලා� ම�� 
(Elon Musk) වර� ��කළ ප්රකාශය�. ඔ� 
ඉ� අදහ� කෙ� තවෙකෙන� අ�� ය� 
කා�යය� ඉ�වන�� බලා��නවාද, නැ�න� 
එම කා�යය වඩා� ෙහා�� �ම කර�නට 
තමාෙ� �යක�වය ලබාෙදනවාද ය�න 
�රණය කළ ��ෙ� තම� බව�. 

එෙලස බලා ෙනා�ට තමාෙ� වග�� ෙකාටස 
��ෙලස ඉ�කර�� සා�ථක�වයට ප��� 
තැනැ��යකෙග� ෙමවර ‘ධර�’ කවරය 
සරස�නට අ� ��ෙව�. ඇය � ලංකා 
ක� සං�ථාෙ� සභාප�� ��ඥ සාරංගා 
ර�නායක මහ��ය�. 

“ලැෙබන අව�ථාෙව� ප්රෙයාජන අරෙගන 
අ� වැඩ කර�න ඕන. සැල�� සහගතව 
ඉ�� ඉල�ක �හා බල�න ඕන. ෙකාළඹ 
ඔ�� කාමෙ�ට ෙවලා ඉඳෙගන �තර� ඒ 
කා�යය කර�න බැහැ. මම � ලංකා ක� 
සං�ථාවට ඇ�� ෙ� ෙගෙව�ෙ� ��වැ� 
අ���ද. ෙ� ෙව�� සං�ථාවට අය� සෑම 
ක� ව�තකම හතර 
මා�� මම ද�නවා. 
සමහර ව�වලට මම 
දහ වතාවකට වඩා 
��� �ෙයනවා. 
ඒ ව�වලට අ�ළ 
�ාපෘ�ය� �යා�මක 
ෙව�� කර�න ඕන ෙ�, 
ග�න ඕන �රණය 
ෙමාක�ද �යලා ඒ 
�සා ෙකාළඹ ��ය� 
මම ද�නවා.”

2023 වසරට � 

ලංකා ක� සං�ථාව 

���වා වසර පනහ�. 

එ� ෙම� �ර එම 

සං�ථා ඉ�හාසෙ� 

සභාප� ��වට ප�� 

පළ� සභාප��ය 

ව�ෙ� ඇය�.

“මම ඉප�ෙ� 

හ�බ�ෙතාට 

����කයට අය� 

��සමහාරාම 

�යන ගෙ�. අ�මා 

ෙර��ටා�ව�ය�. තා�තා කෘ� 

උපෙ�ශකවරෙය�. අ�ය�, නං�� එ�ක 

අෙ� ප�ෙ� ප�ෙදෙන�. අෙ� ළමා කාලය 

ෙබාෙහාම ල�සන�. ගහෙකාළ එ�ක, 

ගෙ� ප�සරය එ�ක යා ෙවල� එම කාලය 

ෙග�ෙ�. තා�තා කෘ� උපෙ�ශකවරෙය� 

�සා ඒ ආ�තව මෙ� දැ�ම� ෙහාඳ 

ම�ටමක ��ණා. මම පාස� අ�ාපනෙය� 

ප�ෙ�, ල�ඩ� එ�.එ�.�. �භාෙ� කළා. 

එෙහම �ෙ�ශ උපා�ය අර� ලංකාෙ� 

�� ��ාලයට ඇ�ළ� ෙවලා ��ෙ�� 

උපා�ය� ලබාග�තා. ��ඥව�ය� ��යට 

වසර අට� �තර මම ෙ�වය කළා.”

ඇය ජනා�ප� ෙ�ක� කා�යාල �� 

අංශෙ� ප��ම� ලබ�ෙ� 2015 වසෙ��ය. 

එෙ� රාජකා� කරෙගන යන අතර�ර 

ත�ණය�ට සං�ථා ම�ඩලවල තන�� 

ෙද��, රෙ� සංව�ධන �යාව�යට �යක 

කරගැ�ෙ� �ට� ජනා�ප� ෙගාඨාභය 

රාජප�ෂ මහතාෙ� වැඩ��ෙවල යටෙ� 

ඇයටද අව�ථාව� ����.

“මම ක� සං�ථාෙ� සභාප� තන�රට 

ප�ෙව�� සං�ථාව ��ෙ� පා� ලබන 

තැනක. ඊළඟට �ටර�� ක� ෙග�වන 

ත��වය හ�ෙ� ක� වගාෙව� ෙගා�� 

ඈ�ෙව�� ��යා. ඔ�� ෙවන� ෙභාග 

වගාව�ට ෙයා� �ණා. සමහර උද�ය 

ක� ග� කපලා දරවලට අරෙගන ��ණා. 

ෙ� අතෙ� ෙකාෙරානා උව�ර ඇ�� 

රෙ� ආ��කය තව� අඩපණ කර�න 

පට�ග�තා. ඒ ෙකාෙහාම �ණ� ෙ� 

ක�මා�තය වැෙට�න ෙනා� ආර�ෂා 

කරගැ�ෙ� වග�ම මම ඇ��ව අෙ� 

සං�ථාෙ� හැමෙදනාටම ��ණා. �ෙයා� 

සභාප��ය, අ��ෂ ම�ඩලය වෙ�ම 

කා�ය ම�ඩලෙ� හැමෙකනාටම ඊට 

උන��ව� ��ණා. ඉ�� මට ��ෙ� ඒ 

අය� එ�ක කතාබහ කරලා අව� ��� 

�රණ අරෙගන වැඩ කරෙගන ය�න�. 

ප�පාලන �ෙ�ත්රෙ� වැඩ කරලා ලබ� 

අ�දැ�� වෙ�ම, කෘ� ක�මා�තය ගැන� 

මම දැනෙගන ��යා.”

ඒ දැ�ම තව� වැ� කරගැ�මට ඇයට 

ඕනෑ ��. ක� ක�මා�තෙය� යැෙපන 

ප�� �ණගැ� ඒ අදහ�ද සලක��, ��ධ 

ප්රව�ධන වැඩසටහ� කර�නටද ඕ කට�� 

කළාය. අ��� ක� වගා කර�නට� ඒ ගැන 

උන��ව� පව�න අයෙ� උන��ව වැ� 

කර�නට� ප්රාෙ��ය කා�යාල හරහා ��ධ 

වැඩසටහ� හ��වා�ම ���ය.

“සමහර අය අ��� හය හත� 

බලාෙගන ඉ�නවා ක� ගහ�� පල�ව 

ග�න. එෙහම 

ෙනා� ෙහාඳ ප්රෙ�ද 

හ��වා ��ෙනා� ඒ 

ලැෙබන ප්ර�ඵලය ෙ� 

ක�මා�තයට වැදග� 

�යන කාරණය අ� 

සලකා බැ�වා. ඒ අ�ව 

වයඹ ��ව��ාලය�, 

ක� සං�ථාව� 

එ�ෙවලා අ�යන 

කරලා අ��� �නක� 

පල�ව ලබාග�න 

��ව� ප්රෙ�ද හ��වා 

��නා. ඒ වෙ�ම 

අ� ෙ� ෙවනෙකාට 

අ��� ක� අ�කර 

�හතර�හ� �තර වගා 

කරලා �ෙයනවා. තව 

අ��� ෙදක�� වෙ� 

ඒවාෙ� අ�ව� ලබාග�න 

��ව�. එතෙකාට අපට 

අෙ�ම ක�ව�� රට 

�වයංෙපා�ත කර�න 

��ව�කම ලැෙබනවා. 

දැනට පව�න ක� �ල 

ගණ�� ය� තරමකට 

අ�ෙ��. දැනට� ෙවන� ෙවළඳසැ� 

ආ�තව ග��� සං�ථා ක� �ල අ��. 

අ� ෙ� ��යට බලාෙපාෙරා�� ෙවන 

ඉල�ක ජයග�න අ��� ක� අ�කර �� 

ප�දහස� පමණ වගා ��මට� සැල�� 

කර �ෙබනවා.”

එෙ� අ��� ක� වගා කරනවා ෙ�ම 

එම ක�ව� අද ද�වා ඇ� ත��වයට 

��� කර�නට �යවර ��පය� ගැ��. 

“ඇ�තටම ම�නාරම, ෙකා�ඩ�� �යන 
ව�ත තම� සං�ථාෙ� හදවත හා සමාන 
ව�ත හැ�යට සලක�න ��ව�. එ�.
�.�.ඊ. කාෙ� ඔ�� ෙ� ව�ත අ�ලග�තා. 
ඊට ක�� එ� ෙ�වකෙයා ෙදදහස� පමණ 
ෙ�වය කළා. ඒ කාෙ� ෙටා� 200ක �තර 
ක� අ�වැ�න� ලැ�ණ�, ��ෙ� කාෙ� 
ඒ �ය�ල �නාශ �ණා. ෙකාෙහාමහ� 
ද�� ආ�යාෙ� ෙහාඳම පා���ක 
පස �ෙයන ව�ත ��යට� සැල�ෙ� 
අ�කර හය�හ�� �� ෙමම ව�ත�. 
��ෙ� �මා�ණාට ප�ව ��� ආර�ෂක 
ෙදපා�තෙ���ව ම�� එ� අ�කර 
එ�දහ� ප��යය� පමණ අ��� වගා 

ක� සං�ථාවට අය� 
සෑම ක� ව�තකම 
හතර මා�ම මම 

ද�නවා

ක� සං�ථාව 
ලාභ ලබන 

ආයතනය� 
කරන එක 

ක� කනවා තර� 
ෙ�� වැඩ� 
�ෙ� නෑ

CoverStory
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කරලා ��ණා. මම ප��ණාට ප�ෙ� 
අව� ���ය ඇ�� පහ�ක� නංව�න 
�� ප්ර�පාදන ෙව�කරගැ�ම කළ 
��ව ��ණා. වැ�� ක�මා�ත අමා� 
රෙ�� ප�රණ මහතා, උ�, බඩඉ��, 
ක�, ග����, ���, කරා�නැ�, �ල� 
ඇ�� �ඩා වැ�� ෙභාග වගා සංව�ධන 
ආ�ත ක�මා�ත හා අපනයන ප්රව�ධන 
රා� අමා�වරයාව කට�� කළ ජානක 
ව���ර මහතා ඒ අව� �� ප්ර�පාදන 
ෙව�කර ��නා. ඒ අ�ව අ�ට තව අ�කර 
දහස� පමණ අ��� වගා කර�න 
අව�ථාව ලැ�ණා. ෙ� වගාව� කර�� ක� 
පැළ ෙදක� අතර පරතරය අ� ��ස� 
පමණ �ෙයන �සා අ�� ෙභාග වගාවක� 
�යැ�ණා. එ�� එළව� වගා කරලා අමතර 
ආ�යම� ලබ�න අව�ථාව ලැ�ණා.”

එම ආ�ය� වැ�කර ග�නට �යවර 

ග�නවා ෙ�ම, එ�� ග�වා��ටද නව 

��යා අව�ථා ලැ��.

ෙ� අතර ��ෙනා�� ����කයට 

අය� ෙව�ල�ල� ක�ව�තද එ�.

�.�.ඊ. කාලෙ� �නාශව ෙගා� �� එක�. 

ෙකා�ඩ�� ව�තට ෙම� ෙනාව �ට සං�ථා 

�ලධා��ට ඇ���මටද ග���ෙග� 

බාධා ඇ�� ���. ඒ එම ඉඩ� ග��� 

අතර ෙබ�ෙදන බවට ක��� ෙහා ඇ�කළ 

වැර� වැට�ම� ෙ��ෙව�. ෙමම ප��ම 

�ළ ජානක ව���ර අමා�වරයා�, 

ග���� අතර �හද හ�ව� ඇ� කර�� 

සාක�ඡාමය �ස�ම� ෙසායාග�නට ඇය 

සම� �වාය.

පා� ලබ�� ��� අව�ථාවක 

සං�ථාව භාරගැ�මට ���ව�, වසර 

නවයකට ප� ��ය� ප�දහසක �� 

�මනාව� ෙ�වකය� ෙවත ලබාෙද�නටද 

ඇය සම� �වාය. පැය අට� ෙනාව පැය 

��හතරම �රකතනය ස�යව තබා ග��� 

ඕනෑම ගැට�කට �ස�� �මට ඇය කාලය 

ෙව�කරෙගන ��ම �ෙ�ෂය�.

“මම එනෙකාට අපට ��ෙ� ක� 

අෙල�සැ� ෙදක�. එය දැ� නවය� 

ද�වා වැ�ෙවලා �ෙයනවා. 2025 ෙව�� 

අ�ට ඉ��මට ස�ලන ක� සැප�ම� 

ලබාෙද�න වෙ�ම �ං�ම ම��සයට� 

ක� ක�න ��ව� වට�ටාව� හද�න 

අ� බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා. ක� 

��ල�ව�� ව�� සෑ�ෙ� �ාපෘ�ය 

2015 �ට නතරෙවලා ��ෙ�. දැ� එය� 

�යාවට නැංෙව�� �ෙයනවා. මා�� මාෙ� 

ෙවනෙකාට ක� අ�වැ�න ලැෙබනවා. 

එතෙකාට ක� ��ල� �ශාල ප්රමාණය�� 

ලැෙබනවා. ඒ අ�ව ව�� ��පාදනය� 

අ�හ�බැ�� සමඟ ය� ��ෙවනවා. ඒ 

වෙ�ම ලංකාව �රා තව අ�කර 35,000� 

�තර අ��� වගා කෙළා� අෙ� ඉල�කයට 

යෑම අ�� නැහැ.”

ඇය �ය�ෙ� එම ඉල�ක ස�රාගැ�ම 

��කර නැ� බවය. ඊට ඇය ස�ව 

ශ��ම� ක�ඩායම� ��න බව�, 

ඔ��ෙ� සහෙයාගය කැප�ම වැදග� 

වන බව� ඇය �ය��ය. ප��ය කාලෙ� 

සං�ථා ක� අෙල�ය �යයට එක�ය 

පනහ�� පමණ වැ�� ඇ� බවද ඇය 

�ය��ය.

“මම ආෙ� වැඩ කර�න �සා මම ඒ 
කා�යය කරනවා. ක� ක�මා�තය හා 
එ�ව වැ��රම ඉ�ෙ� කා�තාෙවා. අද 
එයාලෙග� බලාෙපාෙරා�� ඉහළ නැං�ලා 
�ෙයනවා.”

ඇය ක� සං�ථාෙ� සභාප��ය � 

වසර �න�. එෙහ� ඇයට ක� ගැන ඇ� 

දැ�ම �සාම ඇයෙ� උපා�ය ක� ස�බ�ධ 

එක�දැ� අස�න� ��. ලංකාෙ� �ඩාම 

ක�ව�වල වාෙ�ම ෙලා�ම ක�ව�වල� 

අල�ය �ල�ය තැ� ද�නා ඇය ඒ ගැන 

ෙනාද�නා ෙ� උග��නටද, ඒ උග�න 

ෙදය ��මාණ��ව ක�මා�තෙ� උ�න�ය 

ෙව�ෙව� ෙයා�ග�නටද ද�ෂය. රාජකා� 

��තය� ෙපෟ�ග�ක ��තය� සමබරව 

පව�වාෙගන යන ඇය අ��ව ඇ� 

ඉල�ක ක� කනවා තර� ෙ�� ෙනා�ව�, 

ඒ අ��තා ජයග�නට ඇය ශ��ම� බව 

න� �ව හැ�ය. ඒ සඳහා ‘ධර�’ අපද 

ඇයට �භා�ංසන එ� කර�ෙන�.

• �පා වස�� එ���ංහ
ඡායා�ප - සම� අෙ���ව�ධන

CoverStory

2025 ෙව�� 
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��ව� 
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හදනවා



18 2023 ජනවා��11 වන බ��

• ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

beauty

මැෙ��යාව, අ�කාව, මාල�ව�න, 

���නය, මැදෙපර�ග රටව� 

වෙ� රටව�වලට ෙබාෙහාම 

තදට ��එ�ය වැෙටනවා. ඉ�� ෙ� 

රටවල ෙගාඩ� උද�ය අ�ෙව� ඇ� 

ෙ�රග�න �තාෙගන ස��ලාස� �නවා. 

හැෙමාම වෙ� ස��ලාස� �න �සා ඒක 

ඒ අයට අ�මය� ෙනෙම�. ඉ�� එයාලා 

ස��ලා� �න අය �හා ඇ� වපර කරලා 

අ��වට බල�ෙ� නෑ. “අර බලප�ෙකා 

අර�ෙ� ෙෂා එක” �යලා අ�ක�ණා� 

�� අයට ෙකාෙචා� කර�ෙ�� නැහැ. උඩ 

ඉඳලා යටට යනක� බලලා ���යට වෙ� 

�නාෙව�ෙන� නැහැ.

අෙ� රට� සමකාස�න රට�. 

ඉ�� අ�ට� ෙබාෙහාම ත�� ��එ�ය 

වැෙටනවා. හැබැ� ෙමෙහ හැෙමාම 

ස��ලාස� ��ෙ� නැහැ. යා�තමට හ� 

ක�ණා� ��ටම� ��ෙ� කා�වල, ෙමාට� 

ස�ක�වල යන අය �තර�. ඇ� සාමා� 

අයට අ�ක�ණා� තහන�ද?

කාෙලකට ක�� �� ���ය� මත� 

�ණා. ස��ලාස� ෙදක� �ග�� ල�සන 

ගෑ� ළමෙය� මම �ට� බ� ෙහා�� එෙ�ම 

�ටෙගන ��යා. එතැන �ට� වැ�මහ� 

කා�තාෙවා �පෙදෙන� අර කා�තාව ගැන 

�� �� ගගා ෙමානවෙදා �යව�න ග�තා. 

“ෙබා�වට ක�ණා� ෙදක�� �ෙගන 

අ�ධෙය� වෙ�” ඔය කතාව මට වෙ�ම අර 

ගෑ� ළමයට� ඇ�ණා. ඉ�� අ�ක�ණා� 

ෙදක ෙ�� එෙ� ගෙලාලා බෑ� එකට 

ඔබාග�� එක� ඇය කෙ�.

අ� ඉ�ෙ� ර�ෙ� රටක. ඒ �සා 

��ගහන අ�ෙ� පාරට බැ�සහම 

ඇ�වලට�, ඇ� වෙ� සමට� ෙලා� 

හා�ය� ෙවනවා. ඉ�� ඇ� ෙදක� 

ල�සන� ෙදකම �කග�න ඕෙ� න� 

අ�ක�ණා� ��නම ඕෙ�. අර �යා� 

ගෑ� ළමයා වෙ� අ�� උ�දැලා �යන 

එ�වෙග� �ත ග�සග�ෙ� නැ� ෙකෙන� 

න� �තර� ෙ� ��ය �යවලා ෙහට ඉඳලම 

ස��ලාස� ��න පට�ග�න.

���� අ�ක�ණා� පා��� කර�න 

පට�ග�ෙ� ග��ගෙ� ඉඳලා. හැබැ� 

ස��ලාස� �ය�ෙ� න�න ෙලාෙ� 

නාඩගම� �යලා �තන ඈෙයා ඒ 

බව� ද�ෙ� නැහැ. ඇම�කාෙ� �ට� 

එ��ෙමාව� තම� ���ම අ�ක�ණා� 

පා��� කරලා �ෙය�ෙ�. ස�ව ක�ව�� 

ෙ�� එක හ�� ෙ� ක�ණා� මැදට �� 

ද�ව�� හ�� ක�ණා�ය� පවා ඔ�බවලා 

�ෙයනව�.

ග��ගෙ� �����
අ�ක�ණා� දැ�ෙම
ෙපා� ෙව�නද?
ඒ වෙ�ම �.ව. 37-68 කාෙ� ෙරාමය 

පාලනය කරා� �ෙරා ෙකාෙලා�යෙ� 

�ලැ�ෙ�ටර සට� නරඹ�න එමර�� 

ග�ප��ව�� හ�� ස��ලාස� පා��� 

කළා�. එතෙකාට අද අ� පා��� කරන 

අ�ක�ණා� හදලා �ෙය�ෙ� ඇම�කාෙ� 

සෑ� ෙෆා�ට� 1919�. ප�ෙ� ෙම�වා 

ෙබාෙහාම ඉ�ම�� ���� අතරට ���. 

ම��� ෙමා�ෙරා, ජැ� �කෙලා�, ජැ� 

ෙකෙන� වෙ� ��ෙයා අ�ක�ණා� පා��� 

කර�න ග�� �සා ෙ�ක ත��ය� අතර� 

ජන�ය �ලා�තාව� �ණා�. ස��ලාස� 

දැ�මහම ෙහාඳ ෙප�ම� ලැෙබනවා තම�. 

හැබැ� ඊට� වඩා ඇ� ෙදක� සැබෑ 

ෙප�ම� ආර�ෂා කරග�න අ�ක�ණා� 

අ�ට උද� කරනවා.

���රෙ� පාරජ��ල �රණ 

(UV) �යලා අෙ� ශ�රයට අ�තකර 

�රණය� �ෙයනවා. රටකට වැෙටන 

��එ�ෙ� �ව්රතාවය එ�ක UV �රණ 

ම�න  ද�ශකය� �ෙයනවා. අෙ� රෙ� 

UV ප්රමාණය �ෙය�ෙ� 8-12� අතර. 

ඒෙ� ෙ��ම අ�ට ෙ� �රණය ඉතා වැ� 

වශෙය� වැෙටනවා �යන එක. ඉ�� 

පාරජ��ල �රණව�� ආර�ෂා �ෙ� 

නැ�ත� ඇෙ� �ද, ��ෙකාමා, අ�ධබව 

�ණ� එ�න ��ව�. ඒ වෙ�ම අ�� ��කා 

ඇ�ෙව�න� ෙ�ක ෙ��ව�. අ�න ඒ 

�ස� අ� අ�වා�යෙය�ම ස��ලාස� 

��න ඕෙ�. අ�වට ඇ� ���ලා ඇ� වෙ� 

ක�ෙවන එක නතර කර�න�, ���ව�� 

ඇ� ප��ස� කර�න� අ�ක�ණා�වලට 

��ව�.

හැබැ� ඉ�� ග�න� වාෙ� 

අ�ක�ණා� ග�තට වැඩ� නැහැ. 

ස��ලාස� ග�නෙකාට බල�න ඕන 

කාරණා ��පය�ම �ෙයනවා. ��එ�ෙ�  

UV-A, UV-B, UV-C �යලා  පාරජ��ල 

�රණ ෙකාට� �න� �ෙයනවා. 

ෙම�වෙග� UV- A �යන ෙකාටස 

ෙපාෙළාවට වැෙට�න� ක�ෙය� ඕෙසා� 

�ථෙර� �ෙලා� කරලා �නවා. හැබැ� 

අ�� ෙකාට� ෙදකම අ�ට වැෙදනවා. 

ඉ�� ක�ණා� ග�නෙකාට ෙ� ෙදක 

�ෙලා� කර�න ��ව�ද �යලා බල�න 

ඕෙ�. ප්ර��ය ගැන �ත�න.

��පය�ම �ෙයනවා. ෙම�වෙග� ඔයාෙ� 

��ෙ� හැෙ� ෙමාක�ද �යලා ද�නවෙ�. 

ඒ ඒ හැඩවලට ගැලෙප�න අ�ක�ණා� 

හැඩ ෙතාරග�න ඕෙ�.

ඕව� ��ණ
එ�ෙ�ට� ක�නා�, කැ� අ�, 

ඍ�ෙකාණාස්ර ක�ණා�, ��ණට වඩා 

�ශාල ස��ලාස�, සමනල හැඩෙ� එ�වා 

තම� වැ�ය ෙහාඳ. ��ණට වඩා �ශාල රා� 

�ෙයනවා න� ල�සන වැ� කරවනවා.

හදව� හැඩය
එ�ෙ�ට�, කැ� අ�, ර�� ක�ණා�, 

ච�රස්ර හැඩ හදව� ��� �ෙයන අයට 

කැෙපනවා. හැබැ� ෙකා�ම ෙවලාවකව� 

�ං� ෙ�� �ෙයන අ�ක�ණා� ග�න එපා.

�යම�� හැඩය
ෙ� අයට ගැලෙප�ෙ� ෙපා� ෙ�� 

�ෙයන ස��ලාස�. එ�ෙ�ට�, ඕව� 

ක�ණා� සහ ර�� හැඩෙ� එ�වා.

හත�� ��ණ 
එ�ෙ�ට�, ර�� හැඩය, ඍ�ෙකාණාස්ර, 

කැ� අ�, ඕව� වෙ� හැඩ තම� හත�� 

��ණකට ගැලෙප�ෙ�. ඒ වෙ�ම රා�ෙ� 

පළල ��ණට සමාන එ�වා වෙ�ම ව�ණ 

ෙ�� ස�ත එ�වා ෙ� අයෙ�  ෙප�ම වැ� 

කරවනවා.

�ෙකාණාකාර
ඍ�ෙකාණාස්ර, ඕව�, �ල�මා�ට��, 

එ�ෙ�ට�.

ර�� හැඩය 
ඍ�ෙකාණාස්ර, හත�� හැඩය, 

එ�ෙ�ට� තම� ර�� ��ණ� �ෙයන අයට 

ගැලෙප�ෙ�.

ඒ වෙ�ම ��එ�ෙ� �ව්රතාවය 

එ�ක ස��ලාස�වල ���ෙ� පාට 

ගැන� �ත�න. �තරම තද අ�ෙ� යන 

ෙකෙන� න� ���, අ�, ෙකාළ වෙ� 

පාට පා��� කර�න. එතෙකාට සාමා� 

අ�වකට �රාවරණය ෙවන ෙකෙන� න� 

කහ, ර�තරං පාට, ඇ�බ�, ෙරාස වෙ� 

ගෙ�ෙගාෙ�, 
පාෙරෙතාෙ�, බ� ෙහා�� 
එෙ� අ�ක�ණා� �ෙගන 
ඉ�න ���� �හා බලලා 

�� �� ගා�න, ඇ��පද 
�ය�න එපා. ඉ�ෙකාෙ� 

යන කාෙල ඉඳලා ද�ව�ට� 
අ�ක�ණා� ��� කර�න 

හැබැ� අ�ක�ණා� ෙනා� ��ය� 

බාල එ�වා න� ��න එපා. සාමා�� 

අ� ��එ�ෙ� යනෙකාට අෙ� ඇෙ� 

ක��කාව ෙපා�ෙවලා අ�� කාචය 

ඇ�ළට යන UV ප්රමාණය �වභා�කවම අ� 

කරනවා. හැබැ� බාල අ�ක�ණා� ෙදක� 

දැ�මහම ඇ�වලට ��එ�ය වැෙට�ෙ� 

නැ� �සා ක��කාව ෙපා�ෙව�ෙ� 

නැහැ. එතෙකාට UV �රණ ෙක��ම 

ඇහැ ඇ�ළට යනවා. ඒ �ය�ෙ� අ�ෙ� 

යනෙකාට වැෙටනවට වඩා වැ� �රණ 

ප්රමාණය�  ඇහැට වැෙටනවා.

ස��ලාස� ග�නෙකාට �ෙ� හැෙ� 

ගැන� �ත�න ෙවනවා. නැ�ත� ඉ�� 

එළ හරක� � හරක� වෙ� �� ගැල�ම� 

නැ�ෙව�න ��ව�. ඕවලාකාර, ර��, 

හදවත, �යම�� හැඩය, හත��, 

�ෙකාණාකාර �යලා ��� හැඩ 
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පාට� ෙතාරග�න. ඒ වෙ�ම ඇහැ �තර� 

වැෙහන ප්රමාෙණට නැ�ව ඇහැ වෙ�ම කව� 

ෙවන එක� ග�න. අ�ක�ණා�ෙ� රා�ෙ� 

�ලා�තාව ගැන� �ත�න. ඒක ��ඝකාලය� 

පව�න එක�ද �යලා වෙ�ම වැ�ය බර 

නැ� සැහැ�� එක�ද �යල� බල�න. පාට 

පාට ෙලා� ෙමා�තර �ෙයන එ�වා �ෙනාද 

චා�කාවකට, �� ගමනකට වෙ� ඇෙර�න 

සාමා� භා�තයට න� ගැළෙප�ෙ� නැහැ. 

අ�ක�නා� ෙදක� ෙතාරග�න වෙ�ම 

ඒක හ�යට පා��� කර�න� දැනග�න 

ඕෙ�. තද ��එ�යකට �තර� ෙනෙම� 

එ�ය අ� දව�වලට� අ�ක�ණා� ��න. 

හැබැ� ගෘහ�ථ �ථානවල��, �ට� 

ක�ණා� ��න ය�න එපා. �ප�ෂ නායක 

ස�� ෙ�ම�ස මහ�තයා හව�ව�වක 

ස��ලාස� �ෙගන �ක� ගහන ��ෙයාව� 

කාලය� සමාජ මා�වල උ�� ���වලට 

ල��ණා මතක�. ඉ�� අ�ක�ණා�  ��න 

ඕෙ� ෙකා�ෙවලාවටද ෙනා��න ඕෙ� 

ෙකා�ෙවලාවටද �යන එක ෙතාරෙ�රග�න 

තර� ���ම� ෙවන එක තම�ෙ� වැඩ�. 

අ�ක ක�වෙ� අ�ක�ණා� �න එෙක� අෙ� 

ඇ�වලට� හා�ෙවනවා.

ඉ�සර දැ� වෙ� ෙෆා� ��ෙ� 

නැහැෙ�. ඉ�� ප�තරවල ‘��� 

හ�ල’ වෙ� එ�වට �යල� යා� ���ෙයා 

ෙහායාග�ෙ�. ඒකට අ�ළ ��ගලයෙ� 

��දෙ�ක තර� ෙෆාෙටා කැ�ල�� පළ 

කරනව�. ඉ�� සමහර අය ඒ කාෙ� ��� 

ෙබාත� �� තර� ෙලා� ස��ලාස� එෙහම 

�ලා ග�� ෙෆාෙටා� ප�තෙ�ට එවනව�. 

ඇ� ෙදක ෙ��ෙ� නැ� �සා එෙහම ෙෆාෙටා 

එවන අයට කව�ව� ��� �� එ�ෙ� 

නැහැ��. ඇ� �ය�ෙ� ම��සෙය�ෙ� 

අන�තාව ෙප��� කරන ප්රධානම ෙදය�. 

ඒ �සා අන�තාව ෙප�න�න ඕන ෙවලාවට 

අ�ක�ණා� ගලව�න. ඒ වෙ�ම ද�න �යන 

ෙකෙන� එ�ක කතා කර��� ��ව� න� 

අ�ක�ණා� ගලව�න. එතෙකාට ෙද�නා 

අතර ෙහාඳ සංවාදය� හ�ග�න පහ��.

සමහ� ස��ලාස� ග�ෙ� ඔ�ෙව�, 

ඇ�ෙම�, ෙබ�ල ��ප�ෙස� රඳවෙගන 

ඉ�න. හ�� ෙවලාවක� ඒ වැෙ� කළාට 

කම� නැහැ. හැබැ� ස��ලාස� ��ෙ� 

ෆැෂ� එකට �යලා �තලා එ�වා ඔ�ෙව�, 

ෙබ�ෙල�, ඇ�ම අ�ෙස� �ෙගන ඉ�නවා 

න� ඒක මහ ෙමාඩ වැඩ�.

ඒ වෙ�ම ෙගදර අ�මා තා�තා �තර� 

ෙනෙම� ෙපා� අයට� අ�ක�ණා� 

පා���ය �� කර�න. ෙපා� කාෙ� ඉඳලම 

අ�ක�ණා� දැ�මහම හත�හ පැ�න 

හැ�ෙ� හත�� ඇ��ය වෙ� අ�� ගැට� 

ඇ�ෙව�ෙ� නැ��. පාස� යන ළම��ට 

�ඩා ��වල� අ�ක�ණා� අ�වා�යය 

කරලා ඔ�ෙ��යාව ෙ� ළඟ� අ�� ��ය�� 

ෙගනවා.

තම�ට ගැලෙපන අ�ක�ණා� 

ෙතාරග�න බැ� න� අ�� 

ෛව�වරෙය�ෙග� උපෙද� ග�න. ඒ 

වෙ�ම භා�තා ෙනාකරන ෙවලාවට ඒක 

ආර��තව අ�ක�ණා� ෙප��ය�� 

අර� �ය�න. ආෙ� පා��� කර�න 

ක�� ම�ෙක්රාෆ�බ� ෙර�ව�� �හ��න. 

ස��ලාස� ෙදක� අ��� ෙදක� ��න 

�යල� ෛව�ව� ��ෙ�ශ කර�ෙ�. 

හැබැ� �තරම ��එ�යට �රාවරණය 

ෙවනවා න� ඊට ක�� ස��ලාස� මා� 

කර�න ෙවනවා. ඒ වෙ�ම ෙපා� ගැල���, 

ඇද��, පැ�ල� �ෙයන ක�ණා� පා��� 

කර�න� එපා.

���� ස��ලාස� ��ෙ� ෙපා� ෙව�න 

ෙනෙම� �යලා දැ� ෙ�ෙරනවෙ�. ඒ �සා 

ෙ� අ���ෙ�ව� සමාෙජ �හා බල� ඒ පරණ 

ක�ණා� ��ටම ගලවලා අ�ක�ණා�වලට 

මා�ෙව�.
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�තා 
ෙපා�න�ෙප�ම
�වයං ��යා 
පාඨමාලා උපෙ��කා

1

ෙබාෙහාම ඉ�සර අෙ� රෙ� ෙගව�වල වැ��� 

��ලා නැහැ. ළඟපාත �ෙයන කැලෑ ෙරාදකට 

වැ�ල� ඒ උද�ය ඔය ක�ත�ය කරලා 

�ෙය�ෙ�. ඔය ��යට ��� මළපහ ප�සරයට එක� 

�ණහම එ�වෙග� ෙකා�ප� �ජා� වෙ�ම ��ධ තාෙ� 

�ෂ�ජ� ප�සරයට එ�කා� ෙවනවා. එතෙකාට  ආහාර� 

ජලය� හරහා එ�වා ශ�රගත ෙවලා �����ට එක එක 

ජා�ෙ� ෙලඩ හැෙදනවා. එ��� නව�ය ��ගණ�වල� 

ෙකා�ප� ෙරාගය �සා ෙගාඩ� උද�ය ෙලඩෙවලා. ඒ වෙ�ම 

සැල�ය �� ප්රමාණය� මැ�ල� �ෙයනවා. ඉ�� ඔය කාෙ� 

ලංකාව පාලනය කර� යට���ත ආ��ව ෙ� වසංගෙ�ට 

ෙක�කා�න ��යම� ��යට ෙරා��ට ප්ර�කාර කරලා 

��කා�න �ස�ම� ��යට හැම ෙගදරකම වැ���ය� 

හැ�ම අ�වා�යය කළා�.

අ�� ��ෙය� ප�ෙ� අතෙලා�ස� ��ස කැමැ�ෙත�ම 

වැ��� හදලා. හැබැ� ග්රා�ය ප�සරයවල �ව�ෙව�� 

බ�තරය� උද�ය ෙ� ��ය දැ�ෙ� ෙලා� අවමානය� 

��යට�.

“ෙම�චරක� ෙනා��� ක���ය� ෙමාකද ෙ� එක 

පාරටම ඕනෑ �ෙ�? ෙගය� ඇ�ෙ� ඉඳෙගන ඔය වැෙ� කළ 

හැ�ද? �� �තර� ගඳ ගහ�ෙන නැ�ද?”

ෙ�ක ෙ��ඨ ක�වරෙය� ෙව�� ෙ�.ජය�ලක 

මහ�මයා අෙ� වැ��� ඉ�හාසය අළලා ��ව ‘අපට 

වැ���ය�’ ෙපාෙත� උ�ටාග�� ෙකාටස�. අෙ� ���� 

වැ��� භා�ෙ�ට ��ෙව�� හැ�� ඔය කතාෙව� 

�යැෙව�ෙ�.

අෙ� රෙ� වැ��� භා�තා ෙනාකරන උද�ය දැ� න� 

අවම�. හැබැ� අෙ� අස�වැ� ඉ��යාෙ� �����ෙග� 

40%�ම තවම� ඔය වැෙ� කර�ෙ� ප��වලට �වාෙවලා.

�යංකා භාර�ට අ��� 19�. ඇෙ� ෙගදර වැ���ය� 

��ණ� ඇෙ� සැ�යෙ� ෙගදර වැ���ය� නැහැ. ඒ 

�සා කසාද බැඳලා අ���ද� ය�න ක�� �යංකා ඇෙ� 

සැ�යව �ලා ���ලා. ඔය ���ය පාදක කරෙගන 2017� 

‘ෙටා�ල�’ �යලා �ත්රපටය� හැෙදනවා. ෙ�ෙ� ප්රධාන 

ච�තය ෙ�ෂ�. ෙගදරක වැ���ය� හදන එක ෙපෟරා�ක 

���වලට එෙර�ව ය�න� ��යට� ඉ��යාෙ� ඇතැ� 

ප්රෙ�ශවල අදට� සලක�ෙ�. ඉ�� ඒ වෙ� ප�සරයක 

ඉඳෙගන ��ඳ ෙව�ෙව� ෙ�ෂ� වැ���ය� හදන හැ�� ෙ� 

කතාෙ� �ෙය�ෙ�. ෙ� �ත්රපටය බල� ෙගාඩෙදනා තම�ෙ� 

�ෙව�වල වැ��� හ�ග�ත�.

ෙගදරක වැ���ය� �ෙයන එක �තර� ෙනෙම� ඒ 

වැ���ය ����වට �යාග�න එක� ෙබාෙහාම වැදග�. 

බැ���යා සහ �ෂ�ජ අෙ� ශ�රයට ඇ�� ෙවන ප්රධානම 

ම�ම�ථාෙ� ඔතැනෙ�. ඉ�� දවසට ෙදපාර�ව� වැ���ය 

නැ�ත� බා��� එක ���� කර�න ඕෙ� �යල� 

ෛව�ව� �ය�ෙ�.

ෙලාෙ� පරණම වැ���ය ෙහායාෙගන �ෙය�ෙ� 

ෙමාසෙපාෙ��යාෙව�. ඒක �.�. 3200 ගණ�වල� හද� 

එක��. ස�ව ෙත�, ශාක �ෂ වෙ� ෙ�ව� භා�තා කරලා 

එ�වා ���� කරලා �ෙයන බවට� සා�� �ෙයනව�.

ෙටා�ල� ���� කර�න දැ� න� අ� පා��� කර�ෙන 

ෙටා�ල� ��න�. එංගල�ත ජා�ක හැ� �ක� තම� ���ම 

අ� දැ� භා�තා කරන ෙටා�ල� ��න� හදලා �ෙය�ෙ�. ඒ 

1932�.

ෙ� ��පාදනවලට සෑෙහන ඉ��ම� �ෙයන �සා එ� 

ඉඳලා මහාප�මාණ ක�මා�ත ��යට� �� ප�මාණ �ාපාර 

��යට� ෙටා�ල� ��න� ව�ග හදනවා. �වයං ��යාව� 

��යට ප්ර��ෙය� �� ෙටා�ල� ��න� එක� හ�ග�න 

හැ�� අද �යලා ෙද�ෙ�.

ෙටා�ල� ��න� �ටර එක� හද�න ෙ� අ�ද්ර� �ක සපයාග�න. ලැ�සා 100g, (�� 

ඉව� ��මට, ෙපණ නැ�මට), ෙසා�ය� හ�ෙපා�ෙලාර�� 50g (පැහැගැ��මට), HEC 

(Hydroxyethyl Cellulose) 8g (උ� ග�ය ගැ�මට), EDTA (Ethylenediaminetetraacetic 

Acid) 0.5g (��ල නැ� ��මට), �වඳ 2g, ව�ණක 0.2g. �ටෙකා�ෙ� බංගසාල ��ය, ඩෑ� 

��ය, ෙස�ට්ර� ෙරා� වෙ� තැ�ව�� ෙ� ෙ�ව� ලාෙබට ග�න ��ව�.

HECවලට ව�ර 

�ෙක� �ක එක� 

කරන ගම� කැ� 

ෙනාගැෙස�න 

ෙ�ගෙය� �ශ්ර 

කර�න. ප�ෙ� 

ඒකට ලැ�සා 

එක� කරලා �ය 

කර�න.

ප�ෙ� �ශ්රණයට EDTA එක� 

කරලා �ය කර�න. ෙසා�ය� 

හ�ෙපා�ෙලාර��� එක� 

කර�න. අවසානයට පාට, �වඳ 

�ලා �ශ්ර කර�න. �ශ්රණෙ� pH 

අගය 10� ෙව�න ඕෙ�.

ෙමෙහම හ�ග�න 

ෙටා�ල� ��න� 

500ml� ��ය� 

400-500 අතර 

�ලකට අෙල� 

කර�න ��ව�. 

ෙ� ගැන තව� 

��තර දැනග�න 

0714766819 

අංකයට කතා 

කර�න

ෙමෙහම හ�ග�න 

ෙටා�ල� ��න� 

500ml� ��ය� 

400-500 අතර 

�ලකට අෙල� 

2

ඒවා ඇ� අයට 
����කාරක හදලා 

��ණ�

�ෙ� හ�ෙය� ��තය �න�න කැම� ෙකා�කාට� අත�ත ෙද�න ‘ධර�’ හැම�ම� කැම��. �ක�ෙ� ෙග�ලා යන කාලය 
තම�ෙ�ම �යලා �වයං ��යාව� ෙව�ෙව� ෙයාදව�න කැම� කා�තාව�ට ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයන ��ධ දෑ �යවෙර� �යවර 
ෙගදර�ම හ�ග�න හැ� �යලා ෙද�න අ� ��ෙ� ඒක�. කඩ��, මැ�, ෙර�, ��ධ ආහාර, සබ� ඇ�� ��ධ ෙ� ��මාණය කරන 
��ය ගැන සහ ඒවා ෙවළඳෙපාළ ෙවත ෙයා� කරන ආකාරය ගැන ෙ� �� මාලාව හරහා ඔබව දැ�ව� කරනවා.

ෙගදර 
ක����ය� 

නෑ �යලා 
ෙනානා 

මහ�තයාව 
�ලා ���ලා 
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තේනුක ත�ෝහලට යනවිට සවස ත�ෝගීන් 

බලන තවලාවට ආසන්න විය. ඒ නිසා තො�ටු 

ළඟ සෑතහන තසනඟක් විය. ත�ෝහල තුළට 

යා යුේතේ ආ�ක්්ෂක නිලධාරියා හ�හාය. 

තේනුක ඔහු ළඟට කිට්ටු කතේ ඔහු ඇතුළට 

යන්නට තේ දැයි සැකතයනි.

ආ�ක්්ෂක නිලධාරියා තේනුකතේ 

හිතේ සිට පාොන්්තය ත්තක් බැලුතේය. ඒ 

තේට්ටුතවන් කීපව�ක් එළියට ඇතුළට 

ගිය තේනක ත්තන්නතකෝන් ඔහුට ම්තකය. 

තේ ඔහුම වන්නට ඇ්තැයි ආ�ක්්ෂක 

නිලධාරියාට සිතුණි. 

“යන්න සර්... තවම ඇමතිතුමා අයිසීයූ 
නනද..?”

තේනුකට පුදුම සිතුණි. ඒ අපපච්චි 

ගැන දන්නා මිනිසුන් සිටීම ගැනේ 

්තමන් අපපච්චිතේ  පුත්තකු බවට ඔහු 

හඳුනාගැනීමේ නිසාය. තසාතහායු�ා හා 

අේමා සිටින්තන් තකා්තැනදැයි දැනගන්නට 

ඔහුට ඇමතුමක් ගේතේය. තේනක ඔහු 

ඉන්නා ්තැන අසාතගන එනතුරු එහිම 

සිටින්නැයි කීතේය. තේනුක ත්තන්නතකෝන් 

ඇමතුම අවසන් ක� දු�ක්තනය 

කමිසතේ උඩ සාක්කුවට දමාගේතේ ඉදිරි 

තකාරිතඩෝ�ය තදස බලමිනි. 

“ඔයා කිට්ටුවටම ඇවිත්... යමු. නවලාවට 
චතුමිණී අමමා එක්ක ඉනන්න. ්කවුරු වුණත් 
ගෑනු අඬද්දි මට ්නම ්නළවන්න නත්නෙනන්න 
්නෑ.”

තේනක බණඩා� ත්තන්නතකෝන් ආතේ 

ඔහු පිටුපා සිටි තදසිනි. ආ�ක්්ෂක නිලධාරියා 

සෙතනතහල්තා මැණිතක්තේ 

ඉකිබිඳුේ හඬ ඇසුතණේ 

අංජනා එ්තැනින් නැගිට්තට්ේ 

එකව�ය. අංජනා හිතුතේ එය ඔහුතේ 

තපෞේගලික ඇමතුමක් නිසා ඔහුට 

රිසිතේ ක්තා ක�න්නට ඉඩ දී යන්නටය. 

තසතනතහල්තා මැණිතක්තේ ඇඬුේ හඬ ළඟ 

හි්ත කලබල වූ නිසා, අංජනා ඇලතලතපාල 

එ්තැනින් නැගිට යෑම වළක්වන්නට ඔහුට 

බැරිවුතණය. 

“අමමා... නමා්කද? ඇයි අඬනනන..?”
තසතනතහල්තා මැණිතක් අඬන්තන් 

තමානවටදැයි සි්තාගන්නට තේනුකට 

තනාහැකි විය. ඇය අඬන්තන් අපපච්චිට 

ක�ද�යක් වීද කියාේ හිත්තේදී ඔහුට පුටුතේ 

ඉඳ සිටින්නට අපහසු වුතණය. තේනුක 

බණඩා� හිඳ සිටි ්තැනින් නැගිට දු�ක්තනය 

කන රුවාතගනම සාලතේ එහා තකානට 

ඇවිේතේය. 

“අප්පච්චි ඉස්පිරිතානල...”
“මං ඒ ගැ්න අහන්න තමා ්කතා ්කනේ. 

නමා්කක නවලාද..? අමාරුවක ්නෑ නනද..?”
“දනන්න ්නෑ...”
“දනන්න ්නෑ... ඔයා එනහ්නම ඇඬුනව..? 

තාම අප්පච්චිව බැලුනව ්නැද්ද..?”
“්නෑ දරුනවෝ...”
එත්තක් ඇඬුේබ�ව ක්තා කළ 

තසතනතහල්තා මැණිතක් සාමාන්ය 

්තේේවයට පැමිණි බව තේනුකට දැනුතණය. 

ඇය කියන ක්තාතේ තේරුේ ග්ත තනාහැකි 

අපැහැදිලි බවක් විය. 

“අමමා... අමමා ඉනන්න නහාස්පිටල් 
එනක ්නම ඇයි අප්පච්චි බලන්න නමච්චෙ 
නවලා ගනනන..?”

“නලාකු පුතා කිසි නදයක කියනන්න ්නෑ. 
මට දු්ක හිතුනණ ඒ්කයි. අප්පච්චි තාම හදිසි 
ප්රති්කාෙ ඒ්කනකලු. වාට්ටුවට දා්න්කම ඉන්න 
ඕ්නලු බලන්න...”

තේනුක ත්තන්නතකෝන් මදක් නිහඬ 

වුතණය. ත�ෝහල කටයුතු ගැන ඒ ්ත�මින් 

තනාදන්නා නිසා ්තවේ ප්රශන අසා වැඩක් 

නැ්ත. 

“මං එන්නම අමමා... ඉන්නන්කෝ.”
“එ්පා දරුනවා නම නවනල් මගට 

බහින්න. මහ වැස්සක වහින්න ළඟයි. අහස 
හතෙවටින ්කළු ්කෙලා...”

තසතනතහල්තා මැණිතක් කීතේ තබාරු 

තනාතේ. ජයවරධනපු� අහස අඳුරු 

වලාතවන් පිරී තිබුතණය.

“ඔයා දැන එ්ක වතාවකුත් න්කාළඹ 
ඇවිත් ගියානන. ඉන්නන්කා, මං අප්පච්චි 
බලලා ඔයාට ්කතා ්කෙන්නම...”

ඒ ඇමතුම අවසන් තවේදි ඔහු තේනක 

බණඩා� ත්තන්නතකෝන්තේ දු�ක්තනයට 

ක්තා කතේය. ත�ෝහල තකාරිතඩෝ�තේ ඇවිද 

එමින් සිටි තේනක තසාතහායු�ාතේ ඇමතුම 

ගේතේය.

“මං නම ඔයාට ්කතා ්කෙන්න හිටිනය. මං 
හිතනනන ඔයා ්කාෙණාව දැ්නනග්න නවන්න 
ඕ්න ්කතා ්කෙනනන...”

“ඔව්... අප්පච්චිට නමා්කද..?”
“හාට් ඇටෑක එ්කක ඇවිත් තිනයනනන. 

එ්කක න්නනව් එ්ක ්පාෙ නද්කක ඇවිත් වනේ 
කියලයි න�ාකටර් කියනනන. දැන ඉනනන 
අයිසීයූ එනක මැෂිනස්වල...”

තේනුකට එක්ව�ම කෘත්රිම ශවසන 

ආධා�ක උපක�ණවලට මැදිවී සිටින 

ත්තන්නතකෝන් බණඩා�තේ රුව මැවී 

තපනුතණය. ඔහුතේ හදවතේ ඉදිරියට ආතේ 

ත්තන්නතකෝන් බණඩා� නේ ඇමතිව�යා 

තනාව ගතේ සිටි අවදිතේ හි්ත ළඟ හුන් 

අපපච්චීය.  

“මං දැන එ්නවා...”
“අමමා තාම දනන්න ්නෑ නම තත්ත්නව. 

මට කියාගන්න විදියක ්නැතුව ඉනන්න. 
අප්පච්චි අයිසීයූ කියපු ගමන එයා 
්කලබල නව්නවා... නම අප්පච්චි ළඟ 
ඉන්න නමෝ�නයක අමමව නහාස්පිට්ල් 
නගන්නලනන, මං දනන්නත් ්නැතුව...”

ජීවිතේ කිසි දවසකේ තනාදැනුණු 

සතහෝද� සුවඳක් ඒ තමාතහාතේ තේනක 

ත්තන්නතකෝන් තවනුතවන් තේනුකතේ 

w jirhs
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බියං�ො නොනොයක�ොර ලියයි

හදවතේ දැතනන්නට විය. තමතුවක් 

කාතලකට ඔහු හා ්ත�ඟ ක�න්නට 

්ත�හකා�තයකු තේ පැමිණි තේනක ගැන 

ඒ තමාතහාතේ වැඩිමල සතහෝද� හැඟුමක් 

තේනුකතේ හිතේ අලුතින් දලු දැේතේය.

“මං ඉකමනින එන්නම...”
“ඉකමනින එන්න වාහනන හයිනයන 

එලවන්න එ්පා. ඔයාට නම ්පාෙවල් හුරුත් 
්නෑ. අනි්ක පුංචි වාහ්නවල නව්නගන යන්නත් 
නහාඳ ්නෑ...”

තේනුක ත්තන්නතකෝන්ට අංජනා 

ම්තක්වූතේ ඇමතුම අවසන් වූවාට පසුවය. 

තගතවන දිනතේ සිදුවන්තන් ඒ ්ත�ේ තහාඳ 

නැති තේවල බව සි්තමින් ඔහු ඇඳුමක් 

ඇඳගන්නට කාමතරට ගිතේය. ඇය ඇතේ 

හාන්සි වී කලපනාවකට වැටී සිටිතයන් ඔහු 

එනවා දුටුතේ නැති ගානය. අංජනා 

දකිේම තමාතහා්තකට තප� වූ 

සිදුවීේ වැල යළිේ සිහිවීතමන් හි්ත 

්තවේ බ�වුතණය.

“න්නෝ්නා... නමා්කද ්කල්්ප්නාව?  
ඔය ්කල්්ප්නානව් මමත් ඉන්නවා 
නනද..?”

ඇතේ ඉඳ තනාතගනම ඇතේ 

මුහුණට නැවී ඔහු අසේදී අංජනාතේ 

තදත්තාළ්ත� යන්්තේ හිනාවක් 

ඇඳුතණය. 

“ඔයා ඉස්සෙ වනේම හි්නානවලා 
්කතා ්කෙලා ඉන්න. ඔනහාම ඉන්නවා 
දකිද්දි මට දු්කයි න්නෝ්නා. මනග හිත 
කිය්නවා මං ඔයානග සතුට ්නැති 
්කළා කියලා...”

අංජනා ඔහුතේ අතින් 

අලලාතගනම ඇතේ ඉඳගේ්තාය. 

එවන් තමාතහා්තක් අ්තහරින්නට 

තලෝබ වුවේ ඔහුට පමාතවන්නට 

බැරි බව හි්ත ම්තක් කතේය.

“න්නෝ්නා... මං න්කාළඹ 
ගිහින එන්න ඕ්න. ජයවර්්ධ්නපුෙ 
නහාස්පිට්ල් එ්කට. අප්පච්චි අසනී්ප 
නවලා ඇඩ්මිට් ්කෙලා...”

“ආනයත් වහින්න වනේ... ඒත් 
අප්පච්චිට අසනී්ප ්නම යන්න. 
ඔයානග අමමත් දුන්කන ඇත්නත්...”

“ඔව්... මං ඔයාට ඇවිත් විස්තෙ 
කියන්නමන්කෝ...”

ඇයේ සමඟ ක්තා ක�මින්ම 

ඔහු කලිසමක් හා ටී ්ෂරටයක් ඇඳ 

ගේතේය. 

“මං නව්න නදයක ්නම නම 
නවලානව ඔයාව තනියම දාලා 
යනන්න ්නෑ න්නෝ්නා. ඒත් අප්පච්චිට 
ටි්කක අමාරුයි වනේ...”

ඔහු කීතේ ඇේ්තමය. එය 

සාමාන්ය තලඩක් අසනීපයක් වූවා 

නේ ඔහු තනායා ඉන්න තහාඳටම ඉඩ 

තිබුතණය.

අංජනාට ආේමාර්ථකාමීවන්නට 

සිතුතණ නැ්ත. ඊටේ ඇය තහාඳින් 

අේතමකුතේ අපපච්චිතයකුතේ අගය දන්නීය.

“ගිහින එන්න. නල� වුණාම නදමාපියනට 
දරුනවා දකින්න ඕ්න නව්නවා. හයිනයන 
යන්න එ්පා. ආනයත් වැස්සක එන්නත් 
වනගයි...”

ඇය ඇතඳන් බැස ඔහු පසුපසින් 

පඩිතපළ බැස ආවාය.

“මං ඉකම්නට එන්නම න්නෝ්නා... ඔයා 
ටි්කක නිදාගන්න නදාෙවල් වහනග්න. රෑ 
වුනණාත් ්කමල් එයි. එයා ගාව නදානර් යතුෙක 
තිනය්නවා. ඇෙනග්න එයි...”

ඇතේ මුහුණ තදස බලා සිට ඔහු හි්ත ඈ 

ළඟ ්තබා තගාේ තේට්ටුව ඇරිතේය. ඔහුතේ 

වාහනය තේට්ටුතවන් පිටව තනාතපනී ගිය 

පසු අංජනා තේට්ටුව වසා දමා උඩුමහලට 

නැගුතණය. 

්තමන් දන්නවා තේ ක්තා ක�න්නට තේතුව 

තේනක දුටු සැනින් ඔහුට අවතබෝධ විය. ඔහු 

ඇඳ සිටිතේද ්තමන් ඇඳි ඇඳුමට සමාන 

ඇඳුමක් බව දකිේදී ඔහුට යන්්තේ සිනාවක්ද 

නැගුණි.

“අප්පච්චිට ඇත් තටම නමා්කද? එයා 
ඔනහාම නල�වුණ න්කන්නක න්නනවයිනන...”

ඔහු පසුපසින් තකාරිතඩෝ�ය දිතේ 

යේදී තේනුක කීතේය. ඔවුන් තදතදනා 

තකාරිතඩෝ�තේ ඇවිද යමින් සිටිතේ 

සමාන්්ත�වය.

“අප්පච්චි නම ්පහු්කේන අවදා්නම ්පැය 
ගාණ ්පහු්කෙගත්නතාත් බලාන්පානොත්තු 
තියන්න පුළුවන කිව්වා...”

තේනුකතේ හදවේ පතුතලන් ගින්නක් 

ඇවිලුණා තේ දැනුණි. ඔහුට එක්ව�ම 

අංජනාතේ අපපච්චි ම්තක් විය. ඔහුට දිවි 

හැ�යන්නට තේතුවූතේද හෘදයාබාධයකි. 

“මං අමමට ටි්කක කිව්වා. ඔය අවදා්නම 
්කතනදෙ කිව්නව ්නෑ. නම නවලානව එයා 
නහාඳින, ඒත් තව ්පහසුනවන්න මැෂිනවල 
අයිසීයූ ඉනන්න කියලා. ඒ්ක ඇහුවා විතෙයි 
ඔන්න ඇස් නදනක ්කඳුළු පිරුණා. ඇඬුනව 

්නම ්නෑ. න�ාකටර් කිව්වා දු්ක හිෙ ්කෙන 
ඉන්නවට ව�ා එයාට දු්ක පිට ්කෙන්න 
නදන්න කියලා...”

චතුමිණී හා තසතනතහල්තා මැණිතක් 

ඉඳසිටි බංකුව ළඟ තේනුක නැවතුතණ 

වචනයක් තහෝ ක්තා තනාක�මිනි. ඔහු 

තසතනතහල්තා මැණිතක්තේ උ�හිසට අ්තක් 

්තබා ඒ මුහුණ බැලුතේය. ඇේවලට අලුත්තන් 

කඳුළු එක්වී නලියන්නට මහ තවලාවක් ගිතේ 

නැ්ත. අේමාතේ හි්ත සැනතසන්නට කිසිවක් 

තහෝ කියන්නට ඔහු ඇතේ මුහුණ ළඟට 

නැමුතණය. උඩ සාක්කුතේ වූ දු�ක්තනය 

රූටා විේ බිම වැතටේදී චතුමිණී වහා එය 

අහුලා ගේ්තාය.

ලබන සතියට 

ඉස්සර වගේ හිනාගවලා 
ඉනන ගනෝනා...

ඔග�ාම ඉනනවා දකිද්දි 
මට දුකයි
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බඩේ දරුඩෙක් 
ඉන්නො කියලා 

දැ්නඩේනත් 
එයා මට 

ෙෑස් සිලින්ඩඩේකින 
ෙැහුො

ඩමඩලාෙ ඉපදුණ කාටත් තමනඩගේම කියා කතාෙක් ඇත. ගීතාඩගේ කතාඩේ්නම් තිබුඩේ ඩේද්නාෙ, බය සහ කඳුළ පමණි. එදා ඇය ෙෘහස්්ථ ප්රචේ්ඩත්ෙඩයන මදි ඩ්නාකියන්නට බැටකෑොය. 
්නමුත් අද ඇය ඩලෝකයක ආදරය දිනූ තරුණියක් බෙට පත්ෙ ඇත. ඩබාලිවු්ඩඩේ ත්ාසජ්නක ජෙනිකා රඟ දක්ේන සුරූපි නිළියන අතර ප්රමුඛස්්ථා්නයක් දි්නාෙත් ඇය ගීතා තන්ඩන ය. 

ගිනඩ්නන දැවී අලු වී ගියද ්නැෙත ගිනඩ්නනම උපදි්න ෆීනික්ස් කිරිල්ලියක බඳු වූ ඇඩගේ කතාෙයි ඩම්.

• රුෙන එස්.ඩස්නවිරත්්න

ඉන්දියානු තරුණියක වූ ගීතාට මංගල 

සීනු හැඬවුණේ ඇයට යාන්තම් වයස 

අවුරුදු 15 පිණෙද්දීය. ඇණේ කැමැතත 

අකමැතත බලලාට දැමූ පවුණල උදවිය 

හිතුමණතට ඈ දීග ණදන විට කසාද ජීවිතයක 

දිගක් පළලක් ඇය දැන සිටිණේ නැත. 

“මට අවුරුදු නවයක් වවනව�ොට අමමො 
නැතිවුණො. තොතතො තමයි ඊටපසවස මොව 
බලොගතවත. මට තව අක්�ලො තුනවදෙවනක් 
හිටියො. ඉතින අමමො නැතිවුණොට පසවස 
පවුවලන මට වගොඩොක් වවනස�ම වුණො. මම 
පවුලට බරක් කියලො තමයි හැවමෝම හිතුවේ. 
ඒ�යි ඕන වදෙයක් වවනන කියලො වගදෙරින 
වගනොපු මංගල වයෝජනොවට �ැමතිවුවේ.”

මුලින් මුලින් ණකාකා සුදට ණපනුණත ඌ 

සුදුම සුදු ණනාවන බව ණපණනන්නට ගතණත 

ඉගිණලන විටය.

විවාහණයන් සතියක් ණදකක් ගතණවද්දී 

සැමියාණේද නියම සවරූපයද එළියට 

එන්නට පටන්ගතණතය. දිනක් ඔහු නිවසට 

ආණේ හතෙගාතණයනි. එක්වෙම ගීතා 

සමීපයට පැමිණි ඔහු ඇයව ණේගණයන් 

සිපගතතාය. පසුව ඇයව ඇඳට 

ණපෙලාණගන ලිංගිකව හැසිරුණේය. ඒ 

සියලල තුළ තිබුණේ ආදෙය ණනාව ඉහවහා 

ගිය විකෘති ආශාවන් සමුදායකි.

“එදා ඉඳන �සොදෙ ජීවිවත මට වහ�දුරු 
වවේ වුණො. හැබැයි ඒ ටි� වතරුම 
ගනනව�ොට වපරහර ගිහින ඉවරයි. 
එයො වහොඳටම වබොන ව�වනක්. බිේවම 
එයොට වි�ෘති ආශොවන එනවො. මං තමයි 
ඒව�න තැලුවන. සමහර දෙවසවලට මං 
කිසිම වැරැදදෙක් වනො�රත එයො මට අතට 
අහුවවන එව�න ගැහුවො. එවහම ගහලො 
සතුටුවුණො.”

බලා ඉන්නට බැරිම තැන ගීතා ණගාසින් 

නැන්දම්මා මුණගැසුනි. නමුත ඇයද 

පුතාට සුදුහුණු ගෑවා මිසක ණලලිය කී 

ණද් තඹ ණදායිතුවකට මායිම් කණේ නැත. 

නමුත නැන්දම්මා මතක ඇතුව එක් ණදයක් 

කළාය. ඒ ඇය හමුවීමට ණලලිය පැමිණි 

බව පුතාණේ කණන් තැබීමයි. එපමණක් 

ණනාව තමා හමුවට පැමිණ ඔහුණේ වැෙදි 

කී එකට අමානුෂික දඬුවමක් ණදන ණලසද 

පුතාට පැවසුවාය. දඬුවම වූණේ ගීතාව 

නිරුවතණකාට ඇයව පිටසතෙණයකු දූෂණය 

කෙන ණස දූෂණයට ලක්කිරීමයි.

“ඔය විදියට අවුරුදු පහක් හිටියො. 
ඇතතටම හිටියො වනවවයි ඉනන වුණො. ඒ 
වවනව�ොටත මං සැමියො දීපු වදෙත එක්� 
වගොඩොක් දුරවල ව�වනක්. ඔය අතවර බඩට 
දෙරුවවක් ආවො. මං හරිම සතුටුවුණො දෙරුවො 
ලැබුණම හරි එයො වවනසවවයි කියලො. 
ඒත ඒ මනුසසයො තවත කුරිරු වුණො. මට 
මත�යි දෙරුවො බවේ ඉනනව�ොට එයො මට 
ගෑස සිලිනඩවරකින දෙමලො ගැහුවො. තවත 
දෙවස� �ඩුවකින ඇඟ හැමතැනම තුවොල 
�ළො. එයො වගොඩොක් සතුටුවුවේ මවේ ඔලුව 
බිතතිවල හපපලො. සමහර වවලොවට එයො 
පස හය වතොවක් මවේ ඔලුව බිතතිවේ 
හපපලො සතුටුවුණො.”

පසුව දරුවන් ණදණදණනකුට මව වූ 

ගීතාට එකී ජීවිතය ගැන තිබුණේ කම්පාවකි. 

විණටක ඇයට සියදිවි නසාගන්නට පවා 

සිතවිය. එවැනි තීෙණයකට සිත ඇයව 

තලලු කෙන හැම ණමාණහාතකම දරුවන් 

ණකණේ උපන් සණන්හය විසින් ඇය යළි 

යළිත ආපසසට ඇද්දාය. අවසානණේ 

ණවනත විසඳුමක් නැති තැන ඇය මුම්බායි 

ණපාලිසිය ණවත ගිණේ නීතිණේ පිළිසෙණක් 

ණහෝ පැතීමටය. නමුත ණපාලිසිණයන් ඇයට 

ලැබුණේ අසවැණසන පිළිතුෙක් නම් ණනාණේ.

“මහතතයොවගන ගුටි�න එ� වපොලිසි 
එනන තරම වේතුවක්දෙ? ඒ� සොමොන්ය 
වදෙයක්වන. ඕනම නම ඔයො ඔයොවේ 
අමමලොවේ වගදෙර ගිහින ටි� දෙවසක් 
එවේ ඉඳලො එනන. එතව�ොට ඔය ප්රශනය 
අ�ොම�ො ගිහින තිවේවි.”

ඇණේ අවසන් බලාණපාණොතතුවත ඒ 

විදියට සුන්වී ගිණේය. නිවසට ආ ගීතාට 

තවත එහි ණවණසන්නට එකදු ණේතුවක් 

ණහෝ තිබුණේ නැත. ඒ නිසා ඇය දරුවන් 

ණදණදනාද රැණගන සැමියාණේ නිවසින් පිටව 

යාමට තීෙණය කළාය. නමුත ගීතාට යන 

එන මං නැති බැේ දන්නා සැමියාත ඔහුණේ 

පවුණල උදවියත ඇයට අභිණයෝගය කළහ. ඒ 

හැකි නම් තනිව ජීවත වී ණපන්වන ණලසයි.

“ඒක ඇතතටම මට අභිණයෝගයක් වුණා. 

ඒත ඒ බවක් මං එයාලට ණපන්නුණේ නෑ. 

හැබැයි මං හිතාගතතා මං කවුද කියලා 

ඒ අයට ඔප්පු කෙලම ණපන්නනවා කියලා. 

ඊටපසණස මං ගිහින් මුම්බායිවල ණපාඩි 

කාමෙ කෑලලක් ගතතා. මට උවමනා වුණා 

රැකියාවක් කෙන්න. ඒත මං ඉණගනගතණත 

නැති ණකණනක් නිසා කවුරුත රැකියාවක් 

ණදන්න කැමතිවුණේ නෑ. ඔය අතණේ මට 

ණහාඳට සලලි ණහායන්න පුළුවන් කියලා 

ගණිකාවක් ණවන්න ණයෝජනා කෙපු අයත 

හිටියා. ඒ මිනිසසුන්ට මං කිේවා දරුණවෝ 

බඩගින්ණන් මැරුණත තවත පිරිමිණයක් ළඟ 

වහලියක් ණවන්න මං ලෑසති නෑ කියලා.”

ණම් අතෙතුණේ අහම්ණබන් හමුවූ ගීතාණේ 

පැෙණි මිතුරියක් ඇයට අපූරු ණයෝජනාවක් 

කළාය. ඒ ණබාලිවුඩ් චිත්රපටවල ත්රාසජනක 

ජවනිකා ෙඟපාන නිළියකට ෙඟපාන්නට 

යන ණලසයි. ගණිකාවකට අඳින්නට අකමැති 

වූ ගීතා නිළියකට අඳින්නට එකපයින් 

කැමති විය. ඇෙත සැමියාණගන් ගුටි කකා 

සිටි ඇයට ත්රාසජනක ජවනිකා යන්න 

අරුමයක්ද ණනාවන්නට ඇත. ඒ අනුව ඇය 

අධ්යක්ෂවෙණයක් හමුවීමට ගියාය. එහිදී 

ෙඟපාන්නට අවස්ාවක්ද හිමිවිය. නමුත 

කරුමයක මහත. මුලම රූගත කිරීණම්දීම 

අනතුෙකට ලක්ව ණෙෝහලගතවීමට ඇයට 

සිදුවිය.

“ඒත මං ආවයත චිත්රපටවල ත්රොසජන� 
ජවනි�ො �රනන ගියො. මට ඕනතරම වැඩ 
ලැබුණො. ඒ විතරක් වනවවයි මට වහොඳ 
වගවීමකුත ලැබුණො. ඒ මුදෙලවලින දෙරුවනට 
ඉගැනවුවො. මමත මං වවනුවවන වගොඩක් 
වදවල �රගත තො. බිංදුවටම වැටිලො හිටපු 
මං නැගිටවට එවහමයි.”

එණලසින් නැගිටගත ඇය අවසන 

නැවතුණන් ණබාලිවුඩ් සිනමාණේ ප්රසිද්්ධම 

ත්රාසජනක නිළියක බවට පතණවමිනි. 

එපමණක් ණනාව ඇයව තම චිත්රපට 

සඳහා දායක කෙගන්නට ණබාලිවුඩණේ 

අධ්යක්ෂවරුන් අතෙ තෙඟයක් පවා 

නිේමාණය විය.

බය හිඩත්න ජෙනිකා රඟපා්න ඩබාලිවුේ නිළියන අතර ්නම් දිනූ

“වම වලෝවක් තමන වවනුවවන හඬක් 
නඟොගනන බැරි වගොඩොක් �ොනතොවවෝ 
ඉනනවො. මං හිතනවො මවේ �තොව 
බැලුවවොත ඒ අයට උතවරේරණයක් වවයි 
කියලො. ජීවිතයට ඕනතරම අභිවයෝග 
එනවො. ඒ අභිවයෝගවලට මුහුණවදෙන ගමන 
ජීවතවවන එ� තමයි ජීවිතය කියනවන. 
දෙැන මවේ ඉලක්�ය වබොලිවුඩවේ පළමු 
�ොනතො සටන අධ්යක්්ෂවරිය වවන එ�. මං 
දෙනනවො මට ඒ� �රනන පුළුවන.”

ණම් හිත හයිය ගැහැනිය අද සිනාමුසු 

මුහුණින් කියන තවත අපූරු කතාවක් තිණේ.

“මණේ සැමියාණේ පවුණල අයට මං එක 

අභිණයෝගයක් කළා. ඒ ගැහැනියකණේ හයිය 

මං ඔප්පු කෙලා ණපන්නනවා කියලා. එදා ඒ 

කියපු විදියටම මං ඒ හැණමෝටම ඒක ඔප්පු 

කෙලා ණපන්නුවා.”

ගීතා තන්ඩන

ගීතා තන්ඩන් දරු ණදණදනා සමග

මහත්තයාඩෙන ගුටික්න 
එක ඩපාලිසි එන්න තරම් 

ඩේතුෙක්ද? කියලා මුම්බායි 
ඩපාලිසිය මඩෙන ඇහුො



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


