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3 කාණ්ඩය 07 කලාපය
මිල රු. 80 යි
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ජනාධිපති සම්ානලාභී 
ජාතික කරා වත ශූරිය

විවේෂ 
අතිවේකයේ

වනාමිවේ

ඡායාරූප- ස්න අවේසිරිවේ්ධන
හැ්ඩගැනවී්- ්ධනුෂක රණවීර 
Salon La mode - කිරිබතවගා්ඩ

�්ර ෂූටවල 
වනෝනවේ 

ගවු් උසසලා 
බලන පු්ාලා 

වම ටිකත 
බලනන 

්හාචාේය අත්නායක එම වේරත

බේගේ එකේ 
කනන් හිතුණු 

දවසකත 
ඒවක සුවඳ බල බලා 

වබෝංචි කරේ 
වදකේ කෑවා

වම වැවේ 
හරියට 
කව�ාත 
ඕන 

වරදදේ 
ඔටටුයි

කාවගත 
හිත ගත 

උ්ඩැේකියේ 
වවනවන 

වකාවහා්ද?
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ලිබර්ටි 
පබ්ලිෂර්ස් 

ප්රයිවට් 
ලිමිටඩ්

 

අංක 91,  

විජේරාම මාවත,  

ජකාළඹ 07.

දුරකථන 

0115 200 900

ජෙදාහැරීජේ අංශය  

0112 127204

දැන්වීේ අංශය 

0112672801 

0112672603

 ෆැක්ස් 

0112 673 451  

පුවත් පත
නිවසටම ගෙනවවාෙන්න 

අමතන්න 
076 1367 623

සේ්රදායික මනාලියක් ජෙසින් හැඩජවන්න ෙොජ�ාජරාත්තු ජවන යුවතියන් ජවනුජවන් අදත් අපි ඉදිරි�ත් 

කරන්ජන් තවත් සේ්රදායික මනාලියක්. ඇයව හැඩගන්වා තිජෙන්ජන් ජදහිවෙ සැජෙෝන් ජක්ෂා යුර් හි 

රූ�ොවණ්ය ශිල්පිනී ජක්ෂො දිසානායක විසින්.

“ජේ මනාලියජේ සාරිජේ වර්්ණයට ගැෙජ�න ආකාරයට �ර්ල් කෙර් මුතුවලින් සාරිය ඩිසයින් කරො තිජෙනවා. 

මනාලියජේ හැඩ මතුජවො ජේන්න තමයි එවැනි ඩිසයින් එකක් ජයාදාජගන තිජයන්ජන්. ඒ වජේම ජේ මනාලියට 

සේ්රදායික මාෙ 7 �ළඳො තිජයනවා.

Air Brush ජේකේ එක තමයි ඇයට භාවිතා කරො තිජයන්ජන්. Eye ජේකේ, Lip ජේකේ එක පින්ක් කෙර් එක 

ජයාදාජගන තමයි කරො තිජයන්ජන්.

මල් කළඹ සඳහා භාවිතා කරො තිජයන්ජන් ජනළුේ ජ�ාජහාට්ටු. සාේ්රදායික මනාලියකජේ ජ�නුම ඉස්මතු 

කරන්න තැල්ෙ හිස �ළඳො තිජයනවා. හිස �ළඳනාවට අලුත් ජ�නුමක් එකතු කරන්න ඒ සඳහාත් කුඩා ජනළුේ 

ජ�ාජහාට්ටු භාවිතා කර තිජෙනවා.”

ඉතින් තමන්ජේ මංගෙ උත්සවයදා සේ්රදායික මනාලියක් ජෙසින් හැඩජවන්න ෙොජගන ඉන්න යුවතියන්ට ජේ 

මනාලියජේ විොසිතාවලිනුත් කිසියේ අදහසක් ෙොගන්න හැකිජේවි. 

හැඩෙැනවීම - ගේෂලවා දිසවා්නවායක සැගලෝන ගේෂවා යුර්
සමබනධීකරණය- ක්රිෂවානත පුෂපකුමවාර

ග්නළුම ගපවාගහවාට්ටුවලින මැගව්න 
ම්නවාලියගේ සුන්දරත්වය
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���යක ඔ�ව ෙ��� කරග�� �ං� 

ෙක�ල� අ��� ෙදකක �තර �ං� 

ද�ෙව�ට ඔ��ජ� ආවරණය� 

අ�ලෙගන ඉ�න �ං�රය� �ට අ��� 

�ෙපකට ක�� ෙලාෙකම කතාබහට ල��ණා. 

ඒ ���රය අරෙගන ��ෙ� 2018 ��යාෙ� 

�මා නගෙරට රසාය�ක ප්රහාරය� එ�ල�� 

ෙවලාෙ�. ප්රහාරෙය� ���� �ය ගාණ� 

මැ�ණා. �ං�ෙ� �ට� අ��� හතක �ං� 

�වට �ස �ෙම� ෙ�ෙර�න ලැ�ෙ� එක 

ඔ��ජ� ආවරණය�. ඇෙ� ��ෙ� ආසාව 

අතඇරලා ඇය ඒ ආවරණය සෙහාදරයාට 

පැළ�වා. ඡායා�පය ග�නෙකාට� ඈ ��ෙ� 

�ය����.

සෙහාදරකම �ය�ෙ� වචනව�� 

පැහැ�� කර�න බැ� ෙ� නහරවලට 

��බැහැ� බැ�ම�. ව�රවලට වඩා ෙ� 

ඝනකම� �ය�ෙ� ඒක�. ඉ�� සෙහාදරයා 

ෙව�ෙව� ��ෙ� අතඅ��න ඈ ෙදවර� 

ෙනා�ත�න ඇ�.

අ�මලා නැ� ෙගාඩ� ෙගව�වල �ං� 

උ�ට අ�මා අ�පලා ෙව�ෙ� ඒ ෙගදර 

වැ�මහ� ද�ෙවා. ෙදතනට �� ෙනාඑ�ණ� 

�ං� උ� ෙව�ෙව� උ�ෙ� ��වලට �� 

එෙරනවා. ඒ �සාම බාල සෙහාදර සෙහාද�ෙයා 

ෙව�ෙව� තම�ෙ� ස�ට, ��තය කැපකර� 

සෙහාදර ෙසෙනහෙ� තරම ෙලාෙකට 

�යාපාන ඔවැ� කතා අන�ත�.

ෙමතැ� ඉඳලා ෙ� �යව�න ය�ෙන තව� 

එෙහම කතාව�. ෙ� ආබා�ත නං� ෙව�ෙව� 

�තට �� එ�� ෙබාස� අ�යා ෙකෙන� 

ගැන කතාව�. හලාවත �මාරක��ෙ� 

�ව�ෙවන �ශා� ම�රංගට අ��� 22�. ඔ� 

ඒ වයෙ� ෙකා�ෙල�ට ෙනාසෑෙහන තරමට 

නං� ෙව�ෙව� ��ෙ� එ�ක ඔ��ෙවන 

ත�ණෙය�.

“නං�ෙ� නම ෙසෟ�ා �ශා�. එයාට 
19�. නං� හ�ෙබලා මාස �ෙන� තා�තා 
නැ�ෙවලා. ඉප�ලා මාස �න� යනක� 
නං�ට �� අස�පය� ��ලා නැහැ. �ක �ක 
ෙලා� ෙව�� තම� එයාට �නා� ප්ර�නය� 
�ෙයනවා �යලා දැනෙගන �ෙය�ෙ�. නං�ට 
කතා කර�න බැහැ. ඇ���න බැහැ. අතපය 
ව���.

නං�ෙ� අස�ෙ� �සා අ�මට එයාව 
�ලා ර�සාවකට ය�න බැ��ණා. ඉ�� 
අ�මෙ� ���ෙ� උද�ව�� තම� අ�මා 
අ�ව උ�මහ� කෙ�. ඉ�ෙකාෙ� යන කාෙ� 
මම ඉෙගනග�න ද�ෂ�. ඒ� හ� ආ�ය� 
මා�ගය� නැ� �සා අ� ෙනාසෑෙහ�න 
�� ���. බලාෙගන ඉ�න බැ� තැන 
දහය වසෙර� මම ඉ�ෙකාෙ� යන එක 
නැවැ��වා.”

�ශා� අ��� පහෙළාෙව� ව� වැඩට 

���. අතපයව� හ�යට හ�ය නැ� ඒ කාෙ� 

�ශා� වැඩ කෙ� �ෙ� හ�යට�.

“ඊටප�ෙ� ෙහාටෙ�ක වැඩ කළා. ග�� 

ප�ෙය� නං�ට� අ�මට� ෙහාඳට සැල�වා. 

කාෙලකට ප�ෙ� ඒ ෙජා� එක නැ��ණා. 

කාෙලක ඉඳලා කර�ෙ� ෙ�ස� වැඩ. අ�ෙ� 

බර වැඩ කරන එක ෙ�� නෑ. ඒ� එෙහම� 

�යලා මම නං�ට �� අ�ව� කෙළ� නැහැ.”

ෙකාෙරානා කාෙල��, �ය අ���ද 

මැද �ෙම�� �ඟ�ණ කාෙල�� ෙ� ෙගදර 

ත��වය �ක� නරක අතට හැ�ණ�.

“මාස ගාණ� මට වැඩ ලැ�ෙ� නෑ. ඒ 

ම�වට නං�ට ලැ�� ආබා�ත �මනාව� 

ආ��ෙව� නතර කළා. අ� ��ම ��යට 

අසරණ �ණා. ස�� නැ� එක ගැන අ�මා 

�තරම ක�පනා කළා. දවස� ස�� 

ෙහායාෙගන එ�න� �යලා අ�මා ෙගද�� 

�යා. හැබැ� ආෙ� ආෙ� නැහැ. අ�මාව 

ෙහායාග�න මම ෙනා�ය තැන� නෑ. දැනට 

අ�මා ��� මාස පහ� ෙවනවා.”

අ�මා �යාට ප�ෙ� �ශා� වැ�ෙ� 

කබෙල� �පට.

“දැ� නං�ට කව�ෙ� ෙපාව�ෙ� එයාෙ� 
කැත �� අතගා�ෙ� ෙ�රම කර�ෙ� මම. 
නං�ව ත�යම �ලා �� වැඩකටව� ය�න 

අමා��. ඒ �සා �ක දවසකට �ං�ලාෙ� 
ෙගදර නතර �ණා. එයාල� සෑෙහන උද� 
කරනවා. ඒ� අ�ට හැම�ම ෙමෙ� ඉ�න� 
බැහැෙ�.”

“නං�ව අනාථ �වාෙසකට ��� ��න”  

සමහර නෑෙයා �ශා�ට එෙහම� ��ව�.

“අනාථ �වාසවලට බාරෙද�න මෙ� 

නං� අනාථෙය� ෙනෙම�ෙ�. නං�ට මම 

ඉ�නවා. එයාව ඒ වෙ� තැනකට බාරෙද�න 

මෙ� අදහස� නැහැ.”

ෙසෟ�ා ගැන කතා කර�� �ශා�ෙ� 

ඇ�ව�� වැ�ෙ� නැ�බැ� අසරණකෙ� 

ක�� ෙනෙම�, නං� ගැන උප�න 

ෙසෙනහෙ� ක��.

“�ං� කාෙ� නං�ට හ�යට ෙබෙහත� 
වැ�ලා නැ��. එෙහම �ණාන� �ට වඩා 
ෙහාඳ ත��වයකට ග�න ��බ�. හැබැ� 
එයාට අ� �යන හැමෙ�ම ෙ�ෙරනවා. 
එයාෙ�ම සං� භාෂාව�� අ�� එ�ක 
කතා� කරනවා. ල�සන තැ�වල ඇ���න, 
ල�සන ඇ�� අ��න එෙහම නං� හ� 
ආස�. ෙවලාවකට අ� ෙද�න එක�ෙවලා 
��ෙටා� එෙහම� කරනවා. නං� කැම� 
හැමෙ�ම කර�න මම එයාට උද� කරනවා.”

ආබා�ත උද�ය� අ� වෙ�ම සාමා� 

����. ඒ අයට� ��න, ආශාව� 

�ෙයනවා. ඇම�කාෙ� ��ය� මා�කාෙඩා 

�යලා ���කාව� ඉ�නවා. ඇය� 

ෙසෟ�ා වෙ�ම �නා� ආබාධය� එ�ක 

ඉප�� ත��ය�. ඇයට� ඇ���න 

බැහැ. ��ය�ෙ� එකම ආශාව �ෙ� 

���කාව� ෙවන එක. ඉ�� ඇයෙ� 

සෙහාද�ෙයා ෙද�නා ඇෙ� ��නය �ෙ� 

ය�න ඇයට උද� කළා. දැ� ඇය ෙලාෙ� 

ප්රකට ���කාව�. නං� කැම� හැමෙ�ම 

කරනවා ��වහම  මට මත� �ෙ� 

��ය�ෙ� කතාව.

“�ශා�ට ගෑ� ළමෙය� එෙහම නැ�ද?” 
මම එෙහම ඇ�ෙ� ෙ� ෙගෙව�ෙ� ඔ�ෙ� 

��ෙ� නාඹරම කාෙ� �ස�.

“නං� ගැන දැනග�තහම සමහ� මාව 

�ෙලා� කළා. කව�හ� කසාද බැ�ෙ�� 

ඒ ෙකනාට� නං�ව බර� ෙව�. ඒ �සා 

එෙහම ෙ�ව� ගැන මම �ත�ෙ� නැහැ. 

දැ� මෙ� ��ෙ� එකම බලාෙපාෙරා��ව 

මෙ� නං�ව ස��� �ෙයන එක �තර�. ඒ 

ෙව�ෙව� මම ඕනම ෙදය� කරනවා.”

ෙකෙන� ෙව�ෙව� ��ෙ� කැපකර�න 

මැෙර�නම ඕෙ� නැහැ. ඉ�� ඔ��ජ� 

ආවරණය සෙහාදරයට පැළ�ව �ං� 

දැ��ය�, නං� ෙව�ෙව� �ව�ෙවන ෙ� 

ත�ණය� අතර ෙලා� ෙවනස� නැහැ 

�යල� මට ��ෙ�.

ෙසෟ�ාෙ� මා�ක �යද�වලට ��ය� 

පහෙළා� දහසක �දල� වැයෙවනවා 

�යල� කතාව අතෙර� ඔ� ��වා. හැබැ� 

ඔ� ඉ��ෙ� ස�� ෙනෙම�.

“අ�ෙ�... අ�මාට ෙ� ��ය �යව�න 
ලැ�ෙණා� ආෙය� ෙගදර එ�න. අ�මා 
එනක� නං� මග බලාෙගන ඉ�නවා. ඒ 
වෙ�ම මට ��ර ර�සාව� ෙහායාග�න 
උද�ව� කර�න ෙකෙන� ඉ�නවා න� 
ෙලා� ෙදය�.”

ෙ� ත�ණ ��වලට ශ��ය� ෙද�න 

කැම� න�  071 630 1082 අංකෙය� 

�ශා�ව ස�බ�ධ කරග�න ��ව�.

ඉ�� ෙ� කතාබහ අවසාෙන� මට 

��ෙ� එකම ෙදය�.

“අ�මා නැ� මට ��අ�මා �...
ක�වල ෙගදරට �� පහන� �...
දැනග�� �ට ෙප�� ��ෙ�...
‘අ�ෙ�’ මම ම� ස��� ෙව� 

�තලාෙදා...”
ඒ... �ශා�ෙ� නං� ෙසෟ�ට කතා 

කර�න ��ව� න� එෙහම �යනවා 

ෙනාඅ�මාන� �යන එක�.

ර�තරං අ�ෙ�, 
ෙ� ��ය 
�යව�න 
ලැ�ෙණා� 
ආප� ෙගදර 
එ�න

දැ� නං�ට 
කව�ෙ� ෙපාව�ෙ� 

එයාෙ� කැත �� 
අතගා�ෙ� 

ෙ�රම 
කර�ෙ� මම. 

නං�ව ත�යම �ලා 
�� වැඩකටව� ය�න 

අමා��

�ශා� ම�රංග

• ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

ඒ වයෙ� ෙකා�ෙල�ට ෙනාසෑෙහන තරමට 

නං� ෙව�ෙව� ��ෙ� එ�ක ඔ��ෙවන 

“නං�ෙ� නම ෙසෟ�ා �ශා�. එයාට 
19�. නං� හ�ෙබලා මාස �ෙන� තා�තා 
නැ�ෙවලා. ඉප�ලා මාස �න� යනක� 
නං�ට �� අස�පය� ��ලා නැහැ. �ක �ක 
ෙලා� ෙව�� තම� එයාට �නා� ප්ර�නය� 
�ෙයනවා �යලා දැනෙගන �ෙය�ෙ�. නං�ට 
කතා කර�න බැහැ. ඇ���න බැහැ. අතපය 

නං�ෙ� අස�ෙ� �සා අ�මට එයාව 
�ලා ර�සාවකට ය�න බැ��ණා. ඉ�� 
අ�මෙ� ���ෙ� උද�ව�� තම� අ�මා 
අ�ව උ�මහ� කෙ�. ඉ�ෙකාෙ� යන කාෙ� 
මම ඉෙගනග�න ද�ෂ�. ඒ� හ� ආ�ය� 
මා�ගය� නැ� �සා අ� ෙනාසෑෙහ�න 
�� ���. බලාෙගන ඉ�න බැ� තැන 
දහය වසෙර� මම ඉ�ෙකාෙ� යන එක 

�ශා� අ��� පහෙළාෙව� ව� වැඩට 

���. අතපයව� හ�යට හ�ය නැ� ඒ කාෙ� 

�ශා� වැඩ කෙ� �ෙ� හ�යට�.

“ඊටප�ෙ� ෙහාටෙ�ක වැඩ කළා. ග�� 

ප�ෙය� නං�ට� අ�මට� ෙහාඳට සැල�වා. 

කාෙලකට ප�ෙ� ඒ ෙජා� එක නැ��ණා. 

කාෙලක ඉඳලා කර�ෙ� ෙ�ස� වැඩ. අ�ෙ� 

බර වැඩ කරන එක ෙ�� නෑ. ඒ� එෙහම� 

�යලා මම නං�ට �� අ�ව� කෙළ� නැහැ.”

ෙකාෙරානා කාෙල��, �ය අ���ද 

මැද �ෙම�� �ඟ�ණ කාෙල�� ෙ� ෙගදර 

ත��වය �ක� නරක අතට හැ�ණ�.

“මාස ගාණ� මට වැඩ ලැ�ෙ� නෑ. ඒ 

ම�වට නං�ට ලැ�� ආබා�ත �මනාව� 

ආ��ෙව� නතර කළා. අ� ��ම ��යට 

අසරණ �ණා. ස�� නැ� එක ගැන අ�මා 

�තරම ක�පනා කළා. දවස� ස�� 

ෙහායාෙගන එ�න� �යලා අ�මා ෙගද�� 

�යා. හැබැ� ආෙ� ආෙ� නැහැ. අ�මාව 

ෙහායාග�න මම ෙනා�ය තැන� නෑ. දැනට 

අ�මා ��� මාස පහ� ෙවනවා.”

අ�මා �යාට ප�ෙ� �ශා� වැ�ෙ� 

“දැ� නං�ට කව�ෙ� ෙපාව�ෙ� එයාෙ� 
කැත �� අතගා�ෙ� ෙ�රම කර�ෙ� මම. 
නං�ව ත�යම �ලා �� වැඩකටව� ය�න 

දැ� නං�ට 
කව�ෙ� ෙපාව�ෙ� 

එයාෙ� කැත �� 
අතගා�ෙ� 

ෙ�රම 
කර�ෙ� මම. 

නං�ව ත�යම �ලා 
�� වැඩකටව� ය�න 

අමා��
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ගෙයි ගින්දර පිටතට දීම හ�ොඳ 

නැතැයි කියො කියමනක් 

තිබුණත් බ්රිතොන්ය රජහේදර 

ගින්දර, හෙඩිය පිටිනම හ�ොව අභිමුව 

මුදා�රිනට �ැරී කුමරු කටයුතු කර තිහේ. ඒ 

තම ජීවන අත්්දැකීම් අ��ො ලියැවුණු 'Spare' 

(සහපෙයොර්) කෘතිය �ර�ොයි. ඔහු කුඩොවිහේ 

සිට රජහේදර තුළ විඳි හවනසකම් වොහේම 

අත්්දැකි හ�ොහ�ෝ හේත් එහි විසතර හේ. 

තම ජීවන ස�කොරිය හ�ස හමෙන මොර්කල් 

හතෝරොෙැනීමත් සමඟ ඒ හවනසකම් තීව්ර වූ 

�ැටිත්, හමම ග්රන්ථය තුළ විසතර වනහන 

චිත්රපෙට ්දර්්ශන හපෙළක් හමනි.

එහිදී �ැරී කුමරුන වඩොත් සංහේෙයට 

පෙත්කළ සිදුවීම සිදුවනහන 2019 

අවුරුේහේය. එදින ඔහු සිටිහේ �නඩන 

මනදිරහේ වන අතර, විලියම් කුමරු පෙැමිණ 

තම බිරිඳ හමෙනට හදාස පෙවරනනට 

පෙටනහෙන තිහේ. ඒ හමෙන ‘නපුරු’ ස� 

දුෂට, කටමැත හදාඩවනනියක වොහේම අන 

අයහේ �ැඟීම් හනො�ඳුනනනියක හ�ස �ැන 

වදිමිනි. එහිදී තම බිරිඳ එවන තැනැත්තියක 

හනොහේයැයි �ැරී කුමරුන කියේදී, විලියම් 

කුමරු තමොට හකෝපෙහයන පෙ�ර දී තල්ලුකර 

්දැමූ අයුරු ඔහු සිය කෘතිහයන විසතර කර 

තිහේ.

“විලියම් මාව කමිස කකාලරකයන් 
අලලලා තලලු කළා... මකේ කෙල පළඳනාව 
(මාලය) කැඩිලා, මාව වැටුකේ බලලන්්ට 
කෑම කෙන පිඟන් කොඩ උඩ්ට... මකේ 
උරහිස්ට පහළින් තුවාල වුණු බව කේරුණා. 
ඒේ විලියම් කකෝපකයන් මා කෙස බලාකෙන 
හිටියා. මම වැටුණු තැන ටික කවලාවක් 
වැතිරකෙනම හිටියා. පසකස මම නැගිට්ටා. 
විලියම් යන්න ගිහින් ආපහු ආවා.”

ඒ හමොහ�ොහත් හසොහ�ොයුරො ඒ සිදුවූ හේ 

ෙැන කණෙොටු වන �ව හපෙනවමින තමො 

කැමිලා 
කුඩම්ාගේ 
නපුරුකමුත් 

Spare කෘතිගේ 
ඇතුළත්

විලියම 
පහරදුනගන, 

ග්ෙන ෙැන වුණු 
බහිනබස්වී්කදියි • දීපා වසනති එදිරිසිංහ

හ්දස �ැලූ �වත්, තමො ඔහුට වතුර වීදුරුවක් 

හ�ොනනට දී, “විලී ඔයො ඔහ�ොම ඉඳිේදි 

මට කතො කරනන �ැ�ැ” යැයි කියූවිට ඉන 

පිටතට පෙැමිණි විලියම් යළි �ැරී සිටි තැනට 

හෙොස තිහේ.

“කම් ෙැන කමේ්ට කියන්න ඕන නැහැ.”
“ඒ කියන්කන් ඔයා ම්ට පහර දුන් එකෙ?”
“මම ඔබ්ට පහර දුන්කන් නෑ හැරලඩ්.”
විලියම් කුමරු එහස කීවත් ඒ 

හමොහ�ොහත්්ද ඔහු සිටිහේ හකෝපෙහයනි. 

ඒ වොහේම ‘�ැරල්ඩ්’ යන ඇමතුම �ැරී 

කුමරුව නිතර ආමනත්රණය කරනනක්්ද 

හනොහේ. �ැරී කුමරුහේ සම්පූර්ණ නම 

වනහන හ�නරි චොල්ස ඇල්�ර්ඩ් හඩ්විඩ් ය.

තවත් විදියකින කිවහ�ොත් �ැරී කුමරුන 

යනු සහසක්සහි ආදිපෙෝදවරයොයි. විලියම් යනු 

හේල්සහේ කුමරුය. හම් අයියො මහ�ෝ අතර 

ෙැටුම් ඇතිවනහන අ්ද ඊහයක හනොහේයැයි 

කියනහන �ැරී කුමරුමය. කුඩො කො�හේ 

සහ�ෝ්දරයින අතර ඇතිවන ෙැටුම් දුරදිෙ 

හනොගියත්, වැඩිහිටි විහේදී එම සිදුවීම් 

එහස හනොහේ. ඒවො පෙවුල් ෙැටුම් වී විහටක 

සදාකොලික විරසකකම් ්දක්වොම පෙැමිහණන 

අවස්ථො ඇත. ඇතැම් හේ කුඩො කො�හේ 

සිටම අත්්දකිනනට වන හවනසකම් මත 

පේදනම්ව පෙවතින අළුයට ලූ ගිනි වැනිය.

හමම හපෙොත පිළි�ඳව අ්ද�ස ්දක්වමින 

�ැරී, විලියම් කුමරො �ඳුනවො ඇත්හත් 

‘ආ්දරණීය සහ�ෝ්දරයො ස� පෙරම සතුරො’ 

යනුහවනි. ඔහු ඒ ෙැන ‘ගුඩ් හමෝනිං 

ඇමරිකො’ නම් උ්දෑසන රූපෙවොහිනී විකෝශය 

සමඟ පෙැවති සම්මුඛ සොකච්ොවකදී්ද 

සඳ�න කර තිහේ.

“අපි කෙන්නා අතර හැමවි්ටම තරඟයක් 
තිබුණා. ඒ උරුමක්කාරයා අමතරයා කියන 
ඝට්ටනය එක්කයි. අයියා උරුමක්කාරයා 
කවද්දී අමතරයා වුකේ මං.”

ඉන සහ�ෝ්දරයින හ්දහ්දනො අතර වූ 

විරසකය ෙැන කියැහවනවො හමනම හපෙොහත් 

මොතෘකොව වනහන්ද එයයි. සහපෙයොර් 

(අමතරයො). හමතරම් හිත ්දවනනට වූ 

සිදුවීම් අතර �ැරී කුමරුන ඉපෙදුණදා චොල්ස 

කුමරු විසින ඩයනොට කියො ඇතැයි කියන 

ප්රකෝශයක්්ද ඇතුළත්ය.

“ඔබ ෙැන සතුටුයි. ඔබ ම්ට 
උරුමක්කාරකයක් වකේම, අමතර 
බලාකපාකරාේතුවක් දී තිකබනවා.”

හමම උරුමක්කොරයො �ො අමතරයො යන 

සම්ප්රදාය රොජකීය පෙවුල් තුළ දීර්්ඝකොලීනව 

පෙැවත එනනක් අතර, පෙළමු පුත්රයො 

උරුමක්කොරයො හ�වත් සිං�ොසනයට 

උරුමකම් ඇත්තොයි. හ්දවන පුත්රයොට 

සිං�ොසන වරප්රසෝදය හිමිවනහන පෙළමු 

පුත්රයොට යමක් සිදුවුවහ�ොත් පෙමණි. එය 

රොජකීය සම්ප්රදාය වුවත්, �ැරී කුමරුනහේ 

ළමො කො�ය තුළ පෙවුහල් හවනසකම්ව�ට 

නිරනතරව මුහුණහ්දනනට සිදුව තිබුණි. 

2005 වසහර් සිදුවූ එවන එක් සිදුවීමක් 

වනහන විකට ඇඳුම් සෝදයකට හපෙර ඇතිවූ 

කතො��කි. එහිදී �ැරී කුමරුන, විලියම් 

කුමරුහෙන �ො එවකට ඔහුහේ හපෙම්වතිය 

වූ හක්ට් කුමරියහෙන අසො ඇත්හත් තමන 

එම අවස්ථොවට නොසි ඇඳුම අඳිනන්ද, 

එහසත් නැත්නම් ගුවනනියමු ඇඳුම අඳිනන්ද 

යනනයි. එම හමොහ�ොහත් ඔවුන හ්දහ්දනො 

හකොක්�ඬ�ො සිනොහසමින කියො ඇත්හත් නොසි 

ඇඳුම අඳිනො හ�සය. එම සිනොහේ වූ සර්දම් 

ස�ෙත �ව ඔහුහේ හිත පීඩොවට පෙත් කර 

තිහේ. පියො හ�ෝ සහ�ෝ්දරයො නිසො තමන 

හිත රි්දවො ෙනිේදී තමනට ආ්දහර් ්දැක්වූ 

එලිසහ�ත් ආචචිට්ද ඒ ෙැන කරනනට 

හ්දයක් හනොතිබූ �ව �ැරී කුමරු පෙවසයි. 

ඒ වොහේම ඇය මියගිය හමොහ�ොහත් �ැරී 

කුමරුට විහේෂහයන ්දැනුම් දී නැති අතර, 

ඔහු ඒ ෙැන ්දැනහෙන ඇත්හත් බී.බී.සී. 

පුවත් හසවහයන �ව්ද පෙවසො ඇත.

�ැරීට හමෙන මුණෙැහ�නහන 2016 

දීය. ඔවුනහේ විවො�ය 2018 වසහර් සිදුවූ 

අතර එම විවො� මංෙල්යහේදී රැවු� 

කපෙන හ�සට හසොයුරො ඔහුට �� කර 

තිහේ. එහමනම රොජකීයයනහේ විවො� 

මංෙහ�ෝත්සව සිදුවන හේවස්ථොනය්ද 

ඔහුට ත�නම් විය. හවසමිනිසටර් ඇහේ 

හ�ෝ ්ශොනත පෙොවුළු ආසන හ්දේ මැදුර තමන 

හයෝජනො කළවිට ඊට හටේ�රි හේවස්ථොනය 

හ�ොඳ යැයි විලියම් හයෝජනො කර තිහේ. 

එහි කී හ්දහනකුට අසුනෙත �ැකි්දැයි �ැරී 

කුමරු විමසො ඇත්හත් පුදුමහයනි. හමෙන 

නිළියක වීමත්, අප්රිකොනු සම්්භවයක් සහිත 

කොනතොවක වීමත් රොජකීය සම්ප්රදායන 

ඉදිරියට හෙනයොමට �ොධොවක් �ව 

හසොයුරොහේ මතය වූ �ව �ැරීහේ අ්ද�සයි. 

සිය මවහේ මරණහේ විසිවන සංවත්සරය දා 

ඇහේ හසොහ�ොනෙැ� අස�දී ඔවුන හ්දහ්දනො 

අතර වූ කතො�� තුළින්ද කියැහවනහන 

එය්ද? හනොඑහසනම් මවහේ ආ්දරය ෙැන 

තිබූ තරඟය්ද?

“ඔබ ෙන්නවෙ අම්මා කමහි ඉන්නවා. 
ඇය ම්ට උෙව් කරනවා කහාඳ පවුලක් 
කොඩනොෙන්න. ඔබ්ටේ ඇය උෙව් කරාවි.”

විලියම් කුමරු එහස කියේදිම �ැරි 

කුමරු්ද හිස වනො එය අනුමත කරමින හමහස 

කීහේය.

“ඔබ හරි. මාේ ඒ කියමන්ට එකඟයි. 
ම්ට හැකඟන්කන් ඇය ම්ට කමේව (කමෙන්) 
කසායාෙන්න උෙව් කළා වකේ.” 

ඒ කියමනත් සමඟ විලියම් අඩියක් 

පෙසසට ෙත්හත්ය. එපෙමණක්්ද හනොව 

හසොයුරො තමො හ්දස කණසසනහ�න ��ො, 

“හරි හැරලඩ් ඒේ ම්ට ඒ ෙැන විශවාසයක් 
නැහැ.” විලියම් කුමරු එහස පිළිතුරු 

දුනහනය.

ඒ කතොව එදා දුරදිෙ යනනට තිබුණත්, 

ඉන හ්දහ්දනොම නතරව තිහේ. පෙසුකහ�ක 

පිටතට එනහන හම් අළුයට ගිනිය. හමෙනහේ 

�ො �ැරීහේ ්දරුවොහේ සහම් පෙැ�ැය්ද 

මොලිෙොහේ අය ප්රේන කරනහන හමෙනහේ 

හිත පෙෑහරන පෙරිදිය. ඔවුනහේ එක් ්දරුහවකු 

ෙේසොවීමට්ද එම මොනසික පීඩො හේතුවක් වූ 

�ව කියැහේ. අනතුරුව ඔවුන මොලිෙොවත් 

රොජකීය සත්කොරත් �ැරයනනට තීරණය 

කරනහනය.

ඔහු ‘සහපෙයොර්’ කෘතිය මගින කැමි�ො 

තම පියො �ො විවො� වනවොට එකඟ හනොවූ 

�වත්, අවසොනහේ පියො ඇය අස�දී සතුටින 

සිටින �වට ඒත්තු ගිහයන ඊට එකඟ වූ �ව්ද 

්දක්වො තිහේ. එහ�ත් පෙවුහල් අර්බු්දව�ට 

ඇය ප්රධොන හේතුවක් වූ �ව්ද එහි සඳ�නව 

තිහේ.

මීට අමතරව එම කෘතිය මගින තමන 

17 වන විහේදී වැඩිහිටි කොනතොවක �ො �්ද 

පෙළමු ලිංගික අත්්දැකීම ෙැන්ද සඳ�නහකොට 

තිහේ. හමෙන �මුවීමට හපෙර තිබූ තවත් 

එවැනිම ස�ඳතො කිහිපෙයක් ෙැන්ද 

සඳ�න කර ඇති අතර, තමන �ො�විහේ 

මත්්රව්යව�ට හයොමුවී පුනරුත්්ථොපෙනය වූ 

අයුරුත් ඊට එක්කර ඇත. එහමනම ඇ ෆෙන 

යුේධහේදී තමො තහල්�ොන සොමොජිකයින 

විසිපෙසහ්දහනකු ්ඝොතනය කළ �ව එහි 

සඳ�නය. 

හම් සියලු කරුණු කොරණො මැ්ද 

‘සහපෙයොර්’ කෘතිය වසහර් වැඩිම අහ�වියක් 

�ො අවධොනයක් දිනොෙනනො කෘතිය වනු 

ඇති �වට විචොරකයින මත පෙළකරන අතර, 

රජපෙවු� හම් සම්�නධහයන්ද හ�ොහ�ෝදුරට 

නි�ඬ පිළිහවතක් අනුෙමනය කරනු ඇතයි 

සැ�හක්.

“මම සියලල අතහැරිකේ කමෙන් 
කවනුකවන්. ඇය මකේ කහාඳම කේරීමයි.”

රජපෙවුහල් කවුරුන හකොහ�ොම කිේව්ද ඒ 

�ැරීට හමෙන ්දැහනනො �ැටිය. ඔහු හමෙන 

හවනුහවන තවත් හ�ොහ�ෝ ්දෑ කරනු කියනු 

ඇත. ඒ �ැරීහේ �ැටිය.

රජගෙදරදී සදුවූ 
ගකගනගහලිකම ෙැන 

කියනන
හැරී කු්රු 

ගපාතක් ලියලා
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‘‘uf.a weÕ yßu WIaKdêlhs lsh,d lsõju - iuyr 
ffjoHjre ug yskd jqKd - uu Tjqkag lsõfõ ug oefkk foa' 
*¾Ü taâ wdh;khg tk ;=re lsisu ffjoHjrfhla ta .ek 
;elSula lf<a keye'

YÍrh WIaKdêl fjkafka - fydafudak fjkia ùu ksid nj;a 
- ta ;;a;ajh u; uf.a äïn j¾Okh wvd, ù hk nj;a - 
ug orem, mudfjkak fya;=j th nj;a - Tjqkaf.a ks.ukh 
jqKd.’’
*¾Ü taâ j,§ .;a ks.ukh;a" ta m%;sldr;a - 100] la 
id¾:l jqKd' wjqreÿ 10 la orejka ke;=j ysáh ug .eí 
.kakg ,enqfKa *¾Ü taâ m%;sldr ksihs'’’

wo wms l;d lrkafka - orem, mud jQ ldka;djkaf.a 
10]-15] ;rfï m%udKhlg w;aú¢kakg fjk 
frda.dndOhla .ekhs' ,ika;s wjqreÿ 10 la orem, ke;=j 
ÿla úkafo;a fï wdndOh ksihs'  fï frda.dndOh ksid - 
Tjqkaf.a YÍr iEfykak WIaKdêl fjkjd' Tjqkag jf.au 
Tjqkaf.a ieñhkag mjd fï foa oefkkjd' tfyu WIaKdêl 
fjkafka ta ldka;djkaf.a îc j¾Okhg n,mdk fydafudak 
fjkia ù hk ksid - fï fydafudak úIu;djh ksid îc 
j¾Okh wvd, fjkjd - msßñ Y=l%dKqjla YÍrhg we;=¿ 
jqK;a - noaO ùula isÿ jkafka keye' fï mshjr folu miq 
lr,d l<,hla yeÿK;a - th .¾NdIfha ;ekam;a fkdù 
hkjd' fï ish¨ lreKq j,ska isÿjkafka wod< ldka;djg 
orem, msysgkafka ke;s ùuhs' 

flfkl=g fuh y÷kd.kak 
wmyiq fjkafka keye'
fujeks ldka;djkaf.a udia Y=oaêh flá fjkjd' 
idudkHfhka ojia 28 jrla isÿúh hq;= udia 
Y=oaêh we;eï úfgl Èk 20 ;rug flá ù 
blau‚ka blau‚ka isÿfjkjd' 

,ika;s *¾Ü taâ tk úg wehf.a udia Y=oaêh Èk 
18 lska isÿ jk udi;a ;snqKd'

ta jf.au fï ldka;djkaf.a fydafudak mßlaIKhla 
l<du idudkHfhka 10 g wvqfjka ;sìh hq;= FSH 
fydafudakfha w.h 15-20 ;rï by<g jeä ù 
;sfhkak mq¿jka'

fï ;;a;ajh y÷kd fkdf.k wjqreÿ 10-12 ;rï 
È.= ld,hla m%;sldr wid¾:l jQ ldka;djka wmsg 
ks;ru yuqfjkjd'

Tn;a orem, fkd,o ldka;djla kï yd iEfyk 
ld,hla ;=< .;a m%;sldr wid¾:l ù we;akï fï 
;;a;ajfhka mSvd úÈkjd úh yelshs' 

»K R¥»[Š Yl£{x‹.

W»ƒv Y‹N{f z~pŠl‹ p… ny¥ r±l‹Y£y {zf
xpŠ»pŠ p¥l‹{ ‡MG AH R£{£.

*¾Ütaâ wdh;kh

1995 i
sg wo olajd

fujeks orem, wysñj .sh

újdylhska oi oyia

.Kklg lsß iqj| ,`.d lr

§ ;sfnkjd'

z~pŠl‹ {y¥~ýl£p RKtzpŠ»[£h {lª»[ny r´¹ÇY£ùxYŠ. R¥x Y~£n 
t¥nz£ R{§y¥ã 10 YŠ xp lªy¥ ny¥{pŠ ƒ‹Ñ»xŠ p¥ƒ¥. v§zµ ~§† ~§† 
r±l‹Y£y Yyz£ t¥ù {§j£v »Y£…wf R¥ýlŠ r±l‹Y£y [lŠllŠ Y‹~‹v 
r±[l‹xYŠ {§»jŠ p¥ƒ¥.

R{~£p lšyjx {§»jŠ - p… ny¥ r±l‹Y£y {z‹pŠ ñ~ z~pŠl‹f ny¥{pŠ 
ƒn£ [pŠp t¥ù t{x‹.

z~pŠl‹ {y¥~ýl£p RKtzpŠ»[£h {lª»[ny r´¹ÇY£ùxYŠ. R¥x Y~£n 
t¥nz£ R{§y¥ã 10 YŠ xp lªy¥ ny¥{pŠ ƒ‹Ñ»xŠ p¥ƒ¥. v§zµ ~§† ~§† 
r±l‹Y£y Yyz£ t¥ù {§j£v »Y£…wf R¥ýlŠ r±l‹Y£y [lŠllŠ Y‹~‹v 
r±[l‹xYŠ {§»jŠ p¥ƒ¥.

R{~£p lšyjx {§»jŠ - p… ny¥ r±l‹Y£y {z‹pŠ ñ~ z~pŠl‹f ny¥{pŠ 
ƒn£ [pŠp t¥ù t{x‹.

ny¥rz rv£{f Rn Xtf z¥»tpŠ»pŠ
p‹{¥y´ r±l‹Y£yxYŠ n? 

ny¥rz rv£{f Rn Xtf z¥»tpŠ»pŠ
p‹{¥y´ r±l‹Y£yxYŠ n? 

tkafvdfuá%fhdaisia yefokafk;a
fï iajNdjh we;s ldka;djkaghs'

wms ta .ek miqjg l;d lruq'

weÕ W!IaKdêl kï fydafudak 
wvd, fjkjd'
îc yefokafk;a keye'
orem, yefokafk;a keye'
orem, yeÿk;a r|kafk;a keye

weÕ W!IaKdêl kï fydafudak 
wvd, fjkjd'
îc yefokafk;a keye'
orem, yefokafk;a keye'
orem, yeÿk;a r|kafk;a keye

දැ��ම�



6 2023 ජනවා��18 වන බ��

අ� නැ�ව �ව�ෙව�න 
බැහැ �යන �����ට 

ල�සනට අ� නැ�ව 
�ව�ෙව�න ��ව�. 

ත�ණ ගෑ� ළම� 
��යට ඒ වෙ� 

කතාවලට අ�ෙව�න 
එපා

පාතාල ක�� �සා 70 දශකෙ�� 

ඇම�කාෙ� �ෙ�යා�� 

නගරයට ප්රච�ඩ කාලය� 

උ��ණා. ඔය කාෙ� වසරකට වා�තාෙව�� 

�� �ෂණ ප්රමාණය 5000ට වැ��.

ඉ�� ෙගාඩ� ගෑ� කෙ� වැඩ රාජකා� 

ෙ�රම නතර කරලා පාතාල��ට බෙ� 

ෙ� අ�ෙ� හැං��ච එක. හැබැ� ෙඩ�� 

��ය�� �යන ත��ය තම�ෙ� වැඩ 

නතර ෙනාකර ආ�මාර�ෂාව ෙව�ෙව� 

කරාෙ� ඉෙගනග�න �රණය කළා.

“ඔ�වා කර�න ���ද? �ණ �රා 
කැළැ� ���. එතෙකාට ක�ද උඹව කසාද 
බ��ෙ�?”

එෙහම ��ෙ� ෙඩ��ෙග අ�මා. ඒ 

වචනවලට ක� ���� ඇය කරාෙ� 

ඉෙගනග�තා. ඒ පැ�ෙ� අ�� 

ෙක�ල�ට� කරාෙ� ඉගැ��වා. 

ඇම�කාෙ� කා�තා  කරාෙ� පාස� 

ආර�භ ��ෙ� ෙගෟරවය ��ෙව�ෙ� 

ඇයට.

ෙ� ෙලාෙ� ගෑ� වැඩ, ��� වැඩ 

�යලා වැඩ ජා� ෙකාට� ෙදකකට 

ෙබදලා �ෙයනවෙ�. සට� කලාව� 

ඉෙගනග�නවා �ය�ෙන ගෑ��ට අකැප 

වැඩ� �යලා �තන අය හැ�තෑව 

දශකෙ� �තර� ෙනෙම� අද� ඉ�නවා. 

හැබැ� ඒ කතාවලට ඇ��ක� ෙනා� 

ෙලාෙ� �න� ෙඩ�� වෙ� ගෑ� අන�ත�. 

අද කවරය හැඩකරන ජනා�ප� 

ස�මානලා� ජා�ක කරාෙ� ��ය ��ෂා 

ෙපෙ�රාෙ� කතාව� එෙහම එක�.

කතාව පට�ග�න ක�� ජයග්රහණ ගැන 
�ක� මත� කර�ද?

“හයවන ෙලාක ෙගා�කා� කරාෙ� 

�රතාව�ෙ� ර� පද�කම ලබාග�තා. 

අටවන ෙපා�රා� ම�ඩල කරාෙ� 

�රතාව�ෙ� ක�ඩාය� ඉස�ෙ� ර� 

පද�කම, එතෙකාට 2011, 2014, 2017 

ද�� ආ�යා� කරාෙ� �රතාව�ෙ� 

ර� පද�කම ලබාග�තා. 2015 වසෙ� 

වසෙ� ද�ෂතම කරාෙ� ��කාව ��යට 

ජනා�ප� ස�මාන ලැ�ණා. වසර 10� 

ලංකාෙ� ජා�ක කරාෙ� ��ය, වසර 

නවය� ජා�ක �ඩා උෙළෙ� ර� පද�ක� 

ලබාග�තා. ආ�යා� �ඩා උෙළෙ� �ෙලා 

50 බර පං�ෙය� �� පද�කම, 2015  

අ���ෙ� ආ�යා� ෙ��ගත���වල 

ප�වැ� �ථානය. ෙ� ෙවනෙකාට �ෙයන 

ස���ණ පද�ක� ගාණ 800�.”

ෙබාෙහා ෙවලාවට කරාෙ� අංශෙය� 

ඔ���� ජයග්රහණය කර�ෙ� ආ�යා� 

��කාව�. ඉ�� ඔ�� අත�� ප�වැ� 

තැනට ෙ�ෙරන එක ෙ�� නැහැ. ඉ��යාව, 

�ය�නාමය වෙ� රටවල ��කාව� පවා 

ඉ�ෙ� ඇයට පහල ෙ��ගත���වල�.

“මම කඩවත. අෙ� ප�ෙ� ගෑ� ළම� 

ප�ෙදෙන� ඉ�නවා. �ං� කාෙල� මම 

තම� ප�ෙ� දඟයා. දවස� මම ජැ� 

චෑ�ෙ� කරාෙ�  ��� එක� බැ�වා. 

එතෙකාට මට අ��� හය�. මට ඒකට 

ෙගාඩ� ආස ��ණා. එ� ඉඳලා ජැ� 

චෑ�ෙ� ��� ෙහාය ෙහාය බල�න ග�තා. 

මෙ� ඇඟ ඇ�ෙළ� කරාෙ� �ඩාව 

�ෙයනවා වෙ� එක� ඒවා බල�� මට 

දැ�ණා. ඉ�� මට� කරාෙ� කර�න ඕෙ� 

�යලා මම අ�මට ��වා.” 

ෙඩ��ෙ� අ�මා වෙ�ම ��ෂාෙ� 

අ�ම� �ල� ඒ වැෙ�ට කැම� �ෙ� 

නැ��.

“ගෑ� ළමෙය� �ණහම එ�ප�ත 
උ�� ප��න ෙහාඳ නැහැ වෙ� ෙ�ව� 

කතාව පට�ග�න ක�� ජයග්රහණ ගැන 

“හයවන ෙලාක ෙගා�කා� කරාෙ� 

�රතාව�ෙ� ර� පද�කම ලබාග�තා. 

අටවන ෙපා�රා� ම�ඩල කරාෙ� 

�රතාව�ෙ� ක�ඩාය� ඉස�ෙ� ර� 

පද�කම, එතෙකාට 2011, 2014, 2017 

ද�� ආ�යා� කරාෙ� �රතාව�ෙ� 

ර� පද�කම ලබාග�තා. 2015 වසෙ� 

වසෙ� ද�ෂතම කරාෙ� ��කාව ��යට 

ජනා�ප� ස�මාන ලැ�ණා. වසර 10� 

ලංකාෙ� ජා�ක කරාෙ� ��ය, වසර 

නවය� ජා�ක �ඩා උෙළෙ� ර� පද�ක� 

ලබාග�තා. ආ�යා� �ඩා උෙළෙ� �ෙලා 

50 බර පං�ෙය� �� පද�කම, 2015  

අ���ෙ� ආ�යා� ෙ��ගත���වල 

ප�වැ� �ථානය. ෙ� ෙවනෙකාට �ෙයන 

ස���ණ පද�ක� ගාණ 800�.”

ෙබාෙහා ෙවලාවට කරාෙ� අංශෙය� 

ඔ���� ජයග්රහණය කර�ෙ� ආ�යා� 

��කාව�. ඉ�� ඔ�� අත�� ප�වැ� 

තැනට ෙ�ෙරන එක ෙ�� නැහැ. ඉ��යාව, 

�ය�නාමය වෙ� රටවල ��කාව� පවා 

ඉ�ෙ� ඇයට පහල ෙ��ගත���වල�.

“මම කඩවත. අෙ� ප�ෙ� ගෑ� ළම� 

ප�ෙදෙන� ඉ�නවා. �ං� කාෙල� මම 

තම� ප�ෙ� දඟයා. දවස� මම ජැ� 

චෑ�ෙ� කරාෙ�  ��� එක� බැ�වා. 

එතෙකාට මට අ��� හය�. මට ඒකට 

ෙගාඩ� ආස ��ණා. එ� ඉඳලා ජැ� 

චෑ�ෙ� ��� ෙහාය ෙහාය බල�න ග�තා. 

මෙ� ඇඟ ඇ�ෙළ� කරාෙ� �ඩාව 

�ෙයනවා වෙ� එක� ඒවා බල�� මට 

දැ�ණා. ඉ�� මට� කරාෙ� කර�න ඕෙ� 

ෙඩ��ෙ� අ�මා වෙ�ම ��ෂාෙ� 

අ�ම� �ල� ඒ වැෙ�ට කැම� �ෙ� 

“ගෑ� ළමෙය� �ණහම එ�ප�ත 
උ�� ප��න ෙහාඳ නැහැ වෙ� ෙ�ව� 

මෙ� ප�ෙල� ��ණා. ෙක�ෙල� ෙවලා ඉප�ණා න� ෙක�ෙල� වෙ� ඉ�න ඕන �යන 
එක� අ�මා �ණ� ��ෙ�. ‘ෙකා�ෙලා කරන වැඩ කරලා ෙක�ල�ට �න�න බැහැ’ �යලා 
සමහර නෑ�� පවා ��වා. ඒ කතා අහනවට වඩා කරාෙ� ඉෙගනග�න එක ව�නවා 
�යල� �ං�කමට මට ��ෙ�.”

��ෂා ප්රාථ�ක අ�ාපනය ලබාෙගන �ෙය�ෙ� කඩවත බැ��� ��ාලෙය�. 

ඊටප�ෙ� ����ක අ�ාපනයට කඩවත ම� මහා ��ාලයට ඇ�ළ� �ණා�.

“ඒ ඉ�ෙකාල ෙදෙ�ම කරාෙ� ��ණා. ���ම කරාෙ� ඉෙගනග�ෙ� මාධ� 

සංක�පනා ෙස�ෙසෙග�. එතෙකාට මට හත�. �ං� �සා �ණට එෙහම ෙහාඳට පාරව� 

ව�නවා. එතෙකාට අ�මට තව තරහ�. ‘ඕවට �යා න� ඔයාම ෙබෙහ� �ග�න’ �යලා 

බ�නවා.” 

හැබැ� දැ� ඇය ඉ�න තැන ගැන අ�ම� ෙගාඩ� ස�� ෙවනවා �යල� ඇය ��ෙ�. 

“���ම ජා��තර තරඟයකට යනෙකාට මට අ��� දහය�. එ� තම� මම ���ම 
රට �ෙ�. එ� න� අ�මා �ෙ�� එෙ�� ක�න �යලා ෙලා� බ� �ල�� ඔතලා ��නා. 

එකපාර� 
ඉ��යාෙව� 
මෙ� කටට 

පාර� වැ�ලා 
ද� ෙදක� 
ගැල�ණා. 

තවපාර� මෙ� 
ද��සට තද 
පාර� වැ�ලා 

ලංකාවට ආෙ� 
ෙරාද ��ෙව�

බ�ග� එක� 
ක�නම 

��� දවසක� 
ඒෙක �වඳ බල බලා 

ෙබාං� කර� 
ෙදක� කෑවා

��ෂා ෙපෙ�රා
ජනා�ප� ස�මානලා� 

ජා�ක කරා ෙ� ��ය
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ප්ලේන් එකට නැග්ගහම බෑග එක උඩට දානව්න්. මට 
උස නැහැ. ඉතින් මම ටිකක් බය්වලා හිටි්ේ. හැබැයි ඒ 
තරඟ්යනුත් රිදී පදක්කමක් දිනලයි ආ්ේ.”

සටන් කලාවකින් රට නිය�ෝජන� කරන ක්රීඩිකාවක් වීම 

යේසි නැහැ. යේ ගමයන්දී ඇ�ට ආපු අභිය�ෝග යමානවද 

කි�න එකයි ඊළඟට අපි ඇයගන් ඇහුයේ. 

“මම ජාත්යන්්තර වශය�න් කියලෝ 50 බර පංති� 

නිය�ෝජන� කරන ක්රීඩිකාවක්. ඉතින් බර පාලන� කරගන්න 

එක ්තමයි යලාකුම අභිය�ෝග�. ්තරඟ�කට කලින් දවයේ 

මයේ බර 50kgට වඩා වැඩි වුය�ාත් මට ඒ ්තරඟ�ට �න්න 

බැහැ.

පිටරටවල ක්රීඩකය�ක් කි�න්යනම වවද්යවරය�ක්, 

යපෝෂ�යේදිය�ක්, ය්තරපිවරය�ක්, පුහුණුකරුයවක්යගන් 

සැදුනු කණඩා�මකට. යේ පුංචි රයේ අපිට එයහම පහසුකේ 

බලායපායරාත්තු යවන්න අමාරුයි. ඉතින් අපි ්තනි�ම ඒ 

යේවේ කරගන්න ඕයන්. දවස ගායන් මම කන හැමයේම 

යපා්තක ලි�නවා. දිනප්තා බර මනිනවා. පිශ්ඨ කෑම කන්න 

බැහැ. ය්ෝටීන කෑම වැඩිපුර කන්න ඕයන්. වතුර යබාන්යන් 

මැනලා. මම බත් කන්න ආසයි. ඒ නිසා සති�ට දවසක් 

වි්තරක් රතු බත් ටිකක් කනවා. ඒ කාලා කාර්ඩිය�ෝ කරනවා. 

යවලාවකට කෑම දැක්කහම කන්නම හිය්තනවා. දවසක් මට 

බර්ගර් එකක් කන්නම හිතු�ා. ඊටපේයේ මම ඒයක් සුවඳ 

බල බල යබෝංචි කරේ යදකක් කෑවා.”

‘සබයබ සත්්ා ආහාරේඨිතිකා’ කි�ලා බුදුන් යේශනා 

කරලා තිය�නවයන්. සි�ලුමයදනා ආහාරවලට ප්රි�යි 

කි�න එකයි ඒයක් යත්රුම. ඉතින් �මක් යවනුයවන් ආහාර 

අත්හරිනවා කි�න්යන් ඒක යලාකු කැපකිරීමක්.

“රූයේ ලේසනට ති�ාගන්න හැම ගෑනිය�ක්ම 

ආසයියන්. ඒත් යේ වයේ ක්රීඩාවක් එක්ක අපිට රූප�ට 

එක යදන්න බැහැ. මයේ මූ� පුරා පහර වැදුනු කැළැේ 

තිය�නවා. එකපාරක් ඉන්දි�ායවදි මයේ කටට පාරක් 

වැදිලා දත් යදකක් ගැලවු�ා. ඒ යවලායේ මම යගාඩක් 

බ�වු�ා. හැබැයි වාසනාවට සැත්කමකින් ඉන්දි�ායවදිම 

දත් යදක නැව්ත සවි කරන්න පුළුවන් වු�ා. ්තවපාරක් මයේ 

දණිේසට ්තද පාරක් වැදිලා ලංකාවට ආයේ යරෝද පුටුයවන්. 

යබේලට පහරක් වැදිලා මාස හ�ක් ඇයේ හිටි�ා. දැනට ඒ 

වයේ යලාකු අනතුරු අටක් යවලා තිය�නවා.”

ඔය ව්ග අනතුරු ්වන නිසා කරා්ත් කරන අයට කසාද 
බැඳලා දරු්වෝ හදන්න බැහැ කියනවා ්න්ද?

“සමහරු එයහම කි�නවා. මම විවාහක නැහැ. ඒත් 

ජාතික කරායත් කණඩා�යේ සයහෝදරිය�ෝ 60%ක්ම 

විවාහකයි. ඒ හැයමෝටම වයේ දැන් බබාලා ඉන්නවා. 

සාමාන්ය කාන්්තාවකයේ දරුවන්ට වඩා ඒ අ�යේ දරුයවාත් 

හරි ක්රි�ාශීලියි.”

ක්රීඩා කරන කාන්්තාවන්යේ ඇඟවේවල ගෑනු ලාලිත්ය 

නැහැයි කි�ලත් මිනිේසු කි�නවා. දිනූටත් එයහම 

ක්තා ඕන්තරේ කි�නවලු. හැබැයි යකාණයඩ යකාටට 

කැපුවට, ඇඟප්ත හයි� වු�ාට ක්රීඩිකාවකයේ ගෑනුකම 

නැතියවන්යන් නැහැයි කි�ලයි ඇ� කිේයේ.

“ක්රීඩා කරද්දි ්කාණ්ඩේ එ්හ ්ම්හ යද්දි හරි 
අමාරුයි. එත්කාට අවධානය කැ්ඩනවා. ඒ පහසුවට 
තමයි මම ්කාණ්ඩේ කපලා ඉන්්න්. ඉතින් සමහර මිනිස්සු 
අමුතුවට බලලා ‘්කාලේ්ලක් ව්ග’ කියනවා. පද්දලා 
්ගස්සලා ඇවිදින එකට ්න්මයි ්ගෑනුකම කියන්්න්. 
ඇ්ේ හැ්ඩන් මිනිස්සු මනින්න බැහැ. ්ක්නක්්ග බාහිර 
්පනුමට වඩා ඒ ්කනා සමාජය ්වනු්වන් කරන ්ද් තමයි 
වැද්ගත්.”

ඇ� කිේයේ නිහ්තමානී ආඩේබර�කින්. යේ වයේ 

යමාන්තරේ අභිය�ෝගවලට මුහු�දුන්නත් කරායත් ක්රීඩාව 

නිසා ඇ�ට ලැබුණු යේ අ්මා�යිලු.

“පුංචි කායලදි ්තාත්්තා අයේ පවුයලන් යවන්වු�ා. මට 

අයි�ා යකයනක් හිටි�ා. මීට අවුරුදු ගා�කට කලින් හදිසි 

අනතුරකින් එ�ත් නැතිවු�ා. දරාගන්න අමාරු වු�ත් ඒ 

යේවේ දරාගන්න මට ශක්ති� ලැබුයණ කරායත්වලින්.

දැන් ටික කායලකට කලින් මම විවාහ යවන්න හිටි� 

පුේගල�ා හිටිහැටිය�ම මාව දාලා ගි�ා. ඒත් එයහමයි කි�ලා 

මම කඩායගන වැටුයණ නැහැ. ජීවියත් වැයටන ්තැනින් 

ආපේසට නැගිටින්න මට හයි� යදන්යන් යේ ක්රීඩාව.”

ඇ� කිේයේ අනිත් අ�ටත් හයි�ක් යවන්න හි්තායගන.

“මැ්ලේෂියාව, තායිලන්තය ව්ග රටවල බියුටි 
කන්්ටස්්ටවලදී වුණත් කරා්ත් පුළුවන්ද කියන එක 
අනිවාරය්යන්ම බලනවා. දැන් අ්ප ර්්ට ්ගෑනි්යක්ට 
ජීවත්්වන්න බැරි තත්ත්වයක් ති්යනව්න්. ඉතින් පුුංචි 
කා්ලේ ඉඳලම ්ගෑනු දරු්වක්ට කරා්ත් උ්ගන්වන්න පුළුවන් 
නම් වටිනවා.”

දිනූෂා ්ාය�ෝගික ජීවියත්දී කරායත් භාවි්තා කරලා 

තිය�නවද කි�ලා ඔ� අ්තයරදි මම ඇහුවා. 

“යේක ටිකක් කායලකට කලින් වුණු සිේධි�ක්. යවඩින් 

එකකදි මනුේසය�ක් මයේ කකුල යකනිත්තුවා. ඒක වැරදියි 

කි�ලා කිේවහම එ්තැන හිටපු කිහිපයදයනක් මට අ්තප� 

උේසයගන ආවා. ඊටපේයේ යලාකු ආරවුලක් ඇතිවු�ා. එදා 

මම ්තනි�ම දහයදයනක්ට ගැහුවා. කරායත් පුළුවන් කි�ලා 

දැනගත්්තම ඒ අ� යශේ එයක් මාරුවු�ා. කරායත් කි�න්යන් 

ආත්මාරක්ෂක සටන් කලාවක්. යේක තිය�න්යන් අනිත් අ�ට 

ගහන්න යනයමයි. අනිත් අ�යගන් ආරක්ෂා යවන්න. ඒ වයේ 

්ශන�ක් වු�ත් ක්තාබහ කරලා විසඳගන්නවා ඇර දැන් 

නේ ්ාය�ෝගිකව භාවි්තා කරන්යන නැති්තරේ.”

ක්තාව අවසාන කරන්න කලින් දිනූෂා ඇයේ පවුයේ 

උදවි�වත්, යපෞේගලික පුහුණුකරු නිලන්්ත වික්රම 

ගාේලයේවත් ආදයරන් ම්තක් කළා.

“කරා්ත්වලට අමතරව රුක්මාලේ ්ස්නානායක සර 
යට්ත් කායවරධන නිරූපිකාවක් ්වන්න පුහුණවීම් 
කරනවා. ඉතින් ඔහුටත් ක්රීඩා අමාත්ුංශ්ේ සියලුම 
්දනාටත් ස්තූතිවන්ත ්වනවා.

කරා්ත් පුහුණු කටයුතුවලට ටික දවසකින් වි්දස්්ගත 
්වනවා. කවදහරි ලුංකාව ්වනු්වන් ඔලිම්පික් ක්රීඩා 
උ්ෙලක් නි්යෝජනය කරන එක තමයි ම්ග ජීවි්ත් 
්ලාකුම හීනය.”

‘ධරණී’ කි�වන ඔබ යවනුයවනුත් ඇ� වචන�ක් කිේවා.

“්තමන්යේ යලෝයක් වීර�ා යවන්න ඕයන් ්තමන්මයි. 

අයේ ඇඟට, මනසට, හැකි�ාවට ආදයර් කරන්න. අයේ 

යේවේ කැප කරලා අනිත් අ�ට කායේ යදන්න එපා. ඒක 

�ැපීමක් වයේ යද�ක්. අපි නැතිව ජීවත්යවන්න බැහැ කි�න 

මිනිේසුන්ට ලේසනට අපි නැතුව ජීවත්යවන්න පුළුවන්. 

්තරු� ගෑනු ළමයි විදි�ට ඒ වයේ ක්තාවලට අහුයවන්න 

එපා. ්තමන්යේ ජීවියත් පළවැනි ්තැන ්තමන්ට යදන්න. 

එ්තයකාට අපි දිනන එක නවත්වන්න ඔ� කාටවත් බැහැ.”

• සෙව්වන්දි සෙට්ටිආරච්චි

ඡායාරූප- ෙමන් අසේසිරි්වර්ධන
ෙැඩගැන්වීම- ්ධනුෂ්ක රණවීර 
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“මේ කතාමේ මුලදිම එදා සහ අද 

අමේ සමාජමේ විවාහ මංගල උතසවවල 

සිද්ධමවලා තිමෙන වාණිජකරණමේ 

මවනස පැහැදිලි කරලා තිමෙන නිසා 

මම ආපහු අමුතුමවන් ඒ ගැන කතා 

කරන්න ෙන්මන නෑ. ඒ නිසා මම 

මේ කතාව විහාරමහාමදවිෙමගයි, 

කාවන්තිසස රජතුමාමගයි ආදර කතාමවන් 

පටන්ගන්නේ.

ඉතිහාසෙ ගැන දැනුේ මතරුේ තිමෙන 

උදවිෙට නේ මම මේ ගැන ආමෙම මතක් 

කරන්න අවශ්ය නෑ. නමුත මේ ආදර කතාව 

අද අපි කතා කරන මාතෘකාවට ඉතාමත 

සමීප නිසා ඒ කතාව ටිකක් මකටිමෙන් 

කිෙන්න ඕමන කිෙලා මට හිතුණා. 

විහාරමහාමදවිෙ කිෙන්මන් ඒ කාමේ 

කැලණිෙ පාලනෙ කරපු කැලණිතිසස 

රජතුමාමේ දිෙණිෙ කිෙලා හැමමෝම 

දන්නවමන්. ඉතින් ඔෙ කැලණිතිසස 

රජතුමා දවසක් සවාමීන් වහන්මස නමකට 

දුරදිග මනාබලා දීපු දඬුවමක් නිසා මුහුද 

මගාඩ ගැලුවා කිෙලමන් ථූපවංශමේ 

සඳහන් මවන්මන්. එතමකාට ඔෙ විපතින් 

රට මේරගන්න තමයි එතුමමේ දූ කුමරිෙ 

වුණ විහාරමහාමදවිෙට මුහුදට බිලිමදන්න 

සිද්ධමවලා තිමෙන්මන්. අන්තිමේදී 

වාසනාවකට කිසිම විපතක් මනාවී 

විහාරමහාමදවිෙමේ නැව දකුණු දිග 

පළාමත කිරින්ද ප්රමදශෙට මගාඩබාලා 

තිබුණලුමන්. අන්න ඒ මවලාමේ මුහුද 

මැද ගේපරෙක් උඩදි තමයි කාවන්තිසස 

රජතුමාට මුලින්ම විහාරමහාමදවිෙව 

මුණගැමහන්මන්. ඔවුන් මුලින්ම හදවතින් 

බැමඳන්මන, ආදරෙ මබදාගන්මන්, සිප 

වැළඳගන්මන් මුහුද මැද ආන්න ඒ ගල 

උඩදි. මං අහන්මන මකෝ ඔවුන්ට අද 

වමේ ඔෙ ප්රී ෂූටද මමානවද කිෙන 

ඒවා තිබුණද? මවඩින් ෂූට තිබුණද? 

නමුත ඔවුන් මැමරනතුරාම ආදමරන් 

ජීවතමවලා රට ජාතිෙට ගැමුණු කුමාරො, 

සද්ධාතිසස කුමාරො වමේ වීර කුමාරවරු 

දාොද කමේ නැදද? ඒමකන් මම කිෙන්න 

උතසාහ කමේ අද කාමේ තරුණ දුවලා 

පුතාලමග මංගල උතසවවල තිමෙන්මන 

විශවාසෙ ආදරෙ සහ බැඳීේවලට වඩා 

සමාජ සංදරශන කිෙලා.

මට මතකයි මේ මෑතකදී සමාජ මාධ්ය 

පුරාම මනමාල මහතතුරු මදන්මනක් 

තමන්මේ මනෝනලාමේ පසස පැතත 

මිරිකන, ගවුම උසසලා ෙටින් බලන 

ඡාොරූප වගෙක් ප්රසිද්ධ මවලා තිබුණා. මං 

හිතන්මන් ඒවත කරලා තිබුමේ ඔෙ ප්රී ෂූට 

කිෙලා තමයි. අමන් ඉතින් ඒ තරුණමෙෝ 

මදන්නා ඒ ඡාොරූපවල මපනී හිටිමේ 

හරිෙට මහා මලාකු වීරකමක් කරලා 

වමේ. මට කිෙන්න තිමෙන්මන් අමන් 

පුමත මේ රමට මලෝමක් ඕක මනාකරපු 

මකාේමලක්, පිරිමිමෙක් නැතුව ඇති. ඒත 

ඒ කිසිම මකමනක් මමච්චර කාමලකට ඒවා 

ම�ාමටෝ ගහල ප්රසිද්ධ කමේ නෑ. දැන් 

මම මමමහම කිෙනමකාට සමහර උදවිෙ 

අහයි උන් උන්මේ ගෑනුන්ට මමානවා 

කළත අතතනාෙක මහතතෙට ඇති රුදාව 

මමාකක්ද කිෙලා. ඇතත. මම මේ කිෙන්මන් 

උන් කරපු මද වැරදියි, සදා්චාර විමරෝධීයි, 

සංසකෘතිෙට පටහැනියි කිෙලා මහෝ උන්ට 

�්ර ෂූට්වල 
න�ෝ�නේ 

ගවුම උස්සලා 
බල� පුතාලා 

නේ ටිකත් 
බලන� 

ඒ 

කාමේ ඉඳලම අමේ ඇතමතෝ විවාහෙ සැලකුමේ මංගල කාරණාවක් විදිෙටමන්. 

විමශෂමෙන්ම උඩරට පැතිවල නේ විවාහ ්චාරිත්ර අදටත අලංකාරයි. ඒ කාමේ 

අමේ උදවිෙ මඟුේ මපෝරු හැදුමේ මපාේමකාළ, තේමකාළ, කිතුේ රෑන්වලින් වැඩ 

දාලා. එමහම හදපු මපෝරුවල පුදුමාකාර ලසසනක් විතරක් මනමවයි අමේකමත ගෑවිලා 

තිබුණා. ඒවමේම මදපැතමතම ඉන්න හතරවරිමග නෑමෙෝ එමකක් නෑරම මේ මඟුේ 

කෑමට එකතු මවනවා. මදන්නා මදමහේමලෝ දීග ෙන්මන දැනමුතු වැඩිහිටිෙන් සහිත 

මහා සභාවක් මැද. අෂ්ඨක මසත ගාෙනා, උපැහැරණ ගීතවලින් සමන්විත වුණු එදා 

මඟුේ මහා සංසකෘතික උතසවෙක්.

හැබැයි ඒ කාමේ මේේ අඳින, තැලි මාල බඳින මඟුේ කිෙලා ජාතිෙක් තිබුමේ 

නෑ. අපිට තිබුමේ මකළින්ම මනමාලිව මගදරට කැන්දාමගන ෙන ඉතාමත සරල මඟුේ 

ක්රමෙක්. 

එතැනදී මුලින්ම මනමාල පරශවමේ උදවිෙ මනමාලිමේ මගදර කඩුේල ළඟ 

ඉඳමගන ඒ අෙ ආවයි කිෙලා දැනුේ මදනවලු. ඊටපසමස කඩුේල ළඟ ඉඳමගනම 

තමන්මේ පාරශවමෙන් ආපු පිරිමස ප්රමාණෙට අනුව මනමාලිමේ මගදර ඇතතන්ට 

බුලත මකාළ ටිකක් මදනවලු. මගදර ඇතමතා ඒ බුලත මකාළ ප්රමාණෙට අනුව කෑම 

පිඟන් ටික හදනකේ මනමාල පරශවමේ අෙ කාමේ මගවාගන්න කඩුේල ළඟ ඉඳමගන 

තහංචි කවි කිෙන සිරිතක් තිබිලා තිමෙනවා. මනමාලිමේ මගදර උදවිෙත කෑම 

ලෑසති කරන අතරතුමරදිම කවිමෙන්ම අර තහංචි බිඳින්න ඕනිලු. අන්තිමට මනමාලිව 

ලකලෑසති කරවලා කෑමබීම ටික සූදානේ කරගන ඉවර වුණහම තමයි මනමාල 

පාරශවමේ පිරිසට මගට එන්න අවසර දීලා තිමෙන්මන්.

එදා ඒ වමේ ්චාමමට සරලව තිබුණ මඟුල අද මවඩින් මවලා. මනමාලිෙ කැන්දාමගන 

මගදරට එන එකට අද කිෙන්මන් මහෝේ කමින් කිෙලා. එදා පිපාමසට තැඹිලි මගඩිෙක් 

දුන්නට අද මදන්මන ජූස එකක්. දවේ බතට එදා කිරිමකාස, මපාමලාස ඇඹුේ තිබුණට 

අද තිමෙන්මන් මකාස මපාමලාස මඩවේ. උමදවරුමේ මුේ ඇඳුමමන් ඉන්න මනමාල 

මජෝඩුව හවසට ඉන්මන ඉන්දිොනු තාමලට කුරුතාවක් මලමහන්ගාවක් ඇඳමගන. 

අවසාමනට ෙහළු මෙමහළිෙන්මගන් අේබානකට ගුටිබැට කාලා හනිමූන් ෙන එකත 

දැන් මඟුේ මගවේවල අනිවාරෙෙ අංගෙක් මවලා. එදා තිබුණ අමේ සරල මඟුල මේ 

විදිෙට මවඩිමක් කමේ බටහිර උදවිෙ කිෙලයි මගාඩක් අෙ ම්චෝදනා කරන්මන්. බටහිර 

සංසකෘතිෙට අනුව නේ විවාහෙ කිෙන්මන් සැණමකළිෙක්. මේ සැණමකළිමෙන් 

වැඩිපුරම සතුටු මවන්මන් කැමරාකරුවන්, මහෝටේකරුවන් සහ රූපලාවණ්ය ශිේපීන් 

කිේමවාත හරි. හැබැයි ඉතින් අද අපි කතා කරන්න ෙන්මන එදා මමදා තුර කාලමේ අමේ 

උදවිෙ මඟුේ කන විදිමේ මවනසකේ ගැන නේ මනමවයි. මෑත කාලමේ මඟුේ කාපු, 

මඟුේ කන්න බලාමපාමරාතතු මවන සහ තරුණ තරුණිෙන් අතර ඉතාමත මේගමෙන් 

ජනප්රිෙ මේමගන එන ලිංගිකතවෙ ප්රදරශනෙ මකමරන අලුතම ප්රී ෂූට රැේල ගැන. 

ඒ ගැන සංවාදෙක් මගාඩනගන්න මවනදා වමේම අපි මේරාමදණිෙ විශවවිද්ාලමේ 

මහා්චාරෙ අතතනාෙක එේ.මේරත මහතාට කතා කළා.

හූ කිෙපේලා කිෙලා මනමවයි. මට කිෙන්න 

ඕන වුමේ අද කාමේ කසාද බඳින පමාවට 

දික්කසාද  නඩු �යිේ මවන්මන් මේ විවාහෙ 

කිෙන එමක් බරක් පතළක් මනාදැන 

බටහිරින් මහෝ මකාමහන්හරි බලාමගන 

ඔෙ විදිමේ සංදරශනවල මෙමදන අෙමේ 

කිෙලයි. මමාකද ඒ මගාඩක් දරුමවා හීන 

මවන්මන් මේසබුක් එමක් පළකරන්න 

හිතාමගන ඉන්න ප්රී ෂූට ම�ාමටෝ ටික, 

වීඩිමෙෝ ටික ගැන මිසක් විවාහමෙන් 

පසමස ජීවිමත මබදාහදා ගන්න විදිෙ ගැන 

මනමවයි. ඒ නිසා ණෙක් මවලා හරි ප්රී 

ෂූට එකක් කරලා, මුදු මාරු කරන්නත 

මවනම උතසවෙක් අරමගන මකාමහාමහරි 

මඟුලකුත කනවා. 

ඕකට මම තව මහාඳ කතාවක් 

කිෙන්නේ. මේ මෑතකදී මම ගිො මට 

හිතවත ව්ාපාරික මහතතමෙකුමේ 

පුතාමේ මංගේමලට සාක්ෂිෙට 

අතසන් කරන්න. අමන් ඉතින් එමතන්ට 

මහාචාර්ය අත්ත�ා්යක එේ නේරත් කි්යයි



9 2023 ජනවාරිï18 වන බදාදා

ගියාම මංගල ශාලාව එකම 

සැණකකළියක් වකේ. කිසිම කේකින් 

අඩුවක් නෑ. මං හිතන විදියට 

කකෝටි ගාණක් වියදම් කරලා 

තිකයන්න ඇති. ඒ තරුණයාත් 

මංගලකල දවසට කලින් ඔය කියන 

විදිකේ ප්රී ෂූට් එකක් කරලා තිබුණා. 

කළාට කමාකද ඒ හපන්කම් 

ටික හැකමෝටම කපන්නන්නත් 

ඕනකන්. ඔන්න ඉතින් ඒ ක�ෝඩුවත් 

මලවතුවලට, කූඩාරම්වලට 

ගිහිලලා අඩනිරුවතින් 

සිපවැළඳකගන ඉන්න ඡායාරූප 

සියලලම ක්ාක�ක්ටර් යන්්රයක් 

මගින් මුළු මංගල සභාවටම 

කපන්නුවා. ඉතින් ඒ කවලාකේ 

මම දැක්කා අර මනමාලිකේ 

අම්මයි, තාත්තයි ඉතාමත් 

ලැජ�ාකවන් බිම බලාගත්ත හැටි. 

තමන්කේ දරුකවෝ කසාඳ බැඳලා 

දරුමලකලෝ හදනවා කියලා කකායි 

කදමේපිකයාත් දන්නවා. නමුත්, 

දරුකවෝ අඩනිරුවතින් ඉන්න 

විදිය දැක්කම, කාමුක විලාසකයන් 

කපනී හිටිනවා දැක්කම කකායි 

කදමේපිකයාත් අසරණ කවනවා. 

කමාකද කම්ක යුකරෝපය කනකවයි. 

අකේ උදවිය බටහිර විවාහ 

මංගල්යය අනුකරණය කරන්න 

ගිහිලලා අලලකගන තිකයන්කන් 

හරි තැනින් කනකවයි. අහුකවච්චි 

තැනින්. ඔය ප්රී ෂූට් රැලලත් 

ඒවකේ එකක්. අද කාකල මඟුල 

කගවලවලට අඩුවකට තිබුකේ 

මනමාල ක�ෝඩුවකේ ලිංගිකත්වය 

්දර්ශනය කරන හැසිරීම් විතරයි. 

දැන් ඉතින් ඔය ප්රී ෂූට් රැලල නිසා 

ඒකක අඩුවත් පිරිමැහීකගන යන 

බවක් කත්කරනවා. තව ඉසසරහට 

වැඩි දවසක් කනාගිහින් මංගල 

සභාකේ කපෝරුකේ චාරි්ර ටිකක් 

ඉඳන් මධුසමයට ගිහිලලා කරන 

කේවල ටිකත් මංගල සභාකවදිම 

කරන තත්ත්කවට මඟුල කගවල 

කපාෂ් කවයි.

ඊළඟ තරුණ පරම්පරාවට 

මම කියන්කන් දුකේ පුකත් උඹලකග 

කසාදය කියන්කන් උඹලකේ 

ජීවිත කදවැනි වතාවටත් අලුතින් 

පටන්ගන්න දවසක්. එතැන 

වැරදුකණාත් සමහරක්විට සදහටම 

මුළු ජීවිකත්ම වරදින්න පුළුවන්. 

අන්න ඒ නිසා ඒකට මුලින්ම 

කරන්න ඕකන් උඹලා කදන්නට 

කදන්නකේ ඇකේපකත් අමාරුකම් 

වීඩිකයෝ කරලා රකට් කලෝකක් කසරම 

උන්ට කපන්නන එක කනකවයි. 

කදමේපියන්කේ වැඩිහිටියන්කේ 

ආශිර්වාදය මැද, ආගමානුකූලව, 

සරලව ඒ වැඩකටයුතු ටික කරන 

එක. මම කමකහම කිේවට තමන් 

කැමති විදියට තමන්කේ මංගලකල 

ගන්න ඕනම කකකනකුට නිදහසක් 

තිකයනවා තමයි. ඒ කකාකහාම 

වුණත් මට ඉදිරියට විවාහ කවන්න 

බලාකපාකරාත්තුකවන් ඉන්න 

තරුණ දුවලා පුතාලට කියන්න 

තිකයන්කන් එකම කදයයි. දුකේ 

පුකත් උඹලකේ මංගල දවස රකට් 

කලෝකක් උන් ඉසසරහා නිරුවත, 

ලිංගිකත්වය ්දර්ශනය කරන 

දවසක් කරගන්න එපා.” 

• ලිහිණි මධුෂිකා

කීයක් ගියත් මංගල දිනය දා අඳින 

සාරියට කහෝ ගවුමට වියදම් 

කරන්නට තරුණියන් කදපාරක් 

හිතන්කන් නැත. ඒ ජීවිතකේ ලසසනම 

දවසට කවනදාටත් වඩා හැඩට සිටිය යුතු 

නිසාය. ඔමාලිද තම විවාහයට කදතුන් 

මසකට ඉහතදී සිතාසිටිකේ එකහමය. 

ඇය විලාසිතා නිර්මාණකාරිනියක් වූ 

නිසා මංගල ඇඳුම ගැන ඕනෑවටත් වඩා 

සිතුවාය. එකහත් විවාහ මංගල්යයට පැමිණි 

කවුරුත් පුදුම කරමින් එදා ඇය ඇඳසිටිකේ 

කවනසම ආකාරකේ ගවුමකි.

“මං මගේ විවාහ මංගල්යය දවගේ 
ඇඳපු ගවුම විගේෂ එකක්. ඒක 
මැහුගේ මමමයි. අපි පාවිච්චි කරලා 

ඉවතදාන ගේවල් ගයාදාගගනයි 
සම්පූර්ණගයනම ගවුම 
නිරමා්ණය කගේ. කිසිම ගදයක් 

ගවළඳගපාගළන මිලදීගතගත නෑ.”

ඔමාලි කුලතුංගකේ පදිංචිය 

කුරුණෑගල, අසවැදුම ්කේශකේය. 

විලාසිතා නිර්මාණ ශිලපිනියක් කලස 

සිය අත්දැකීම් කමන්ම දක්්ෂතාද 

උපකයෝගී කරකගන විවිධ නිර්මාණාත්මක 

අත්හදාබැලීම් කිරීම ඇකේ විකනෝදාංශයයි.

“කවුරුවත් කිේවට විශවාස කරන 

එකක් නැහැ. මකේ විවාහය දවකස මම 

ඇඳපු ගවුම සම්පූර්ණකයන්ම නිර්මාණය 

කකේ අයින්කරලා දාපු හාල උරවල, ලූනු 

උරවල නූලවලින්. ඒක තරමක් අසීරු 

වැඩක් වුණා. හැබැයි කිසිම වියදමක් ගිකේ 

නම් නෑ.”

දැන් කවළඳකපාකේ මංගල ඇඳුම් 

විකිකණන්කන් අසප ගණවලටය. 

සින්නක්කර ගත්තත් කුලියට ගත්තත් 

වියදකම් කලාකු කවනසක් නැත. ඉතින් 

එකහේ යුගයක ඔමාලි ගත් තීරණය 

හරියටම හරිය.

“හාල් උරවල, ලූනු උරවල නූල්වලට 
අමතරව හිේ බියර ටින කපලා අරන 
ගවුමට යම් යම් හැඩතල ගකාටේ එකතු 
කළා. ඊටපේගේ පාන ගගනැල්ලා අපි 
ඉවතකරන බෑේ එක සීල් කරලා තිගයන 
ගපාඩි පලාේටික් ගලාේවලින ගවුගම් 
හැඩය වැඩිකරගතතා. අවසාගන කගඩන 
ගතතට වඩා ගහාඳ මංගල ගවුමක් 
නිරමා්ණය කරගනන මට පුළුවන වු්ණා.”

ඔමාලි උසස අධ්ාපනය හදාරා 

ඇත්කත් කමාරටුව විශවවිද්ාලකයනි. 

විශවවිද්ාලකේ ඇකේ අවසන් ව්ාපෘතිය 

වූකේ මිනිස ්�ාව නිසා සිදුකවමින් පවතින 

සාගර දූ්ෂණය ගැනය. ඇය පවසන 

ආකාරයට ඉවතලන ද්රව් කයාදාකගන 

විලාසිතා නිර්මාණයට කපළැඹීකම් මුලම 

අඩිතාලම වැටී ඇත්කත් එතැනින්ය.

“ඒ ව්ාපෘතිය කවනස එකක්. මං 

ඒක සාර්්ථකව කළා සහ ඒකට කහාඳ 

ඇගයීමකුත් ලැබුණා. ඉතින් ඒක මකේ 

වෘත්තියට කලාකු පන්නරයක් වුණා. පසකස 

මට ඕනවුණා මිනිස ්�ාව නිසා සිදුකවමින් 

පවතින පරිසර දූ්ෂණයට විසඳුමක් 

කහායන්න. එකහම හිතේදි තමයි ඉවතලන 

ද්රව් කයාදාකගන විලාසිතා නිර්මාණයට 

කපළැඹුකේ.”

එකී කපළැඹීම නිසා සමා�යට 

ආදර්ශවත් පණිවිඩයක් ලබාදීමට ඔමාලිට 

හැකිවී තිකේ. එපමණක් කනාව හිත 

ඇත්නම් කළ කනාහැක්කක් නැති බවද ඇය 

ඔේපු කර තිකේ.

“අපි පාවිච්චි කරලා විසිකරන කේවල 

ඕනතරම් තිකයනවා. අපිට කලාත්මක 

ඇහැක් තිකයනවා නම් ඒ කේවලවලින් 

ඕනතරම් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඔය 

කපාලිතින් උර, බියර් ටින් වකේ කේවල 

භාවිතකයන් පසු පරිසරයට මුදාහරින එකයි 

කගාඩාක් අය කරන්කන්. ඒත් ඒ කේවලවලින් 

කවනස විදිකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්.”

විවාහ දිනකේ තිබුණාට වඩා වැඩි 

ආකර්්ෂණයක් දැන් ඔමාලිට සමා� මාධ් 

හරහා ලැබී තිකේ. ඒ ඇකේ අතින් නිමවූ 

අපූරු මංගල ගවුම නිසාය.

“මං හිතනගන අපි එකම රාමුවකට 
ගකාටුගවලා ඉනගන. ඒ කියනගන ගකගනක් 
කරාට පේගේ ඒ දකින ගේවල් විතරයි 
නිරමා්ණය කරනගන. ඒත ටිකක් කල්පනා 
කගළාත ඊට එහා ගදයක් අපිට කරනන 
පුළුවන. හැබැයි ගමාන ගේ කරනනත 
කලාතමක ඇහැකුයි ඉවසන හිතකුයි 
තිගයනනම ඕන.”

අද ඊකේ කලාකුවට මඟුල කා විවාහ වූ 

තරුණියකකගන් ඇය ඇඳි මංගල ඇඳුකම් 

වටිනාකම ගැන ඇසුකවාත් නිසැකවම අකේ 

ඇස නළලට යන බව ඒකාන්තය. එකහත් 

කවුරුන් ඇවිත් ඇසුවද තමා ඇඳි මංගල 

ගවුම ගැන ඔමාලිට කදන්නට ඇත්කත් 

එකම උත්තරයකි.

“එක රුපියලක් වියදම් වුකේ නෑ. 

වියදම් වුණා නම් වියදම් වුකේ ගවුම 

මහන්න කියලා කකඩන් ගත් ත ඉඳිකටුවලට 

විතරයි.”

• රුවන් එස්.සෙනවිරතන

හාල් 
ස�ෝනිවලින් 
මහපු 
මසේ මඟුල් 
ඇඳුමට 
රුපියලකවත 
වියදම් වුසේ 
නෑ
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එ� මම බා�ර උපා� පං�ෙ� �ංහල ෙ�ශනය 

කර��� ��ෙ�. ජප� ජා�ක ‘ය�න� කවබතෙ�’ 

ෙක�කතා පාඩම තම� මං  උග�ව�� ��ෙ�. 

කවබත ය�න� �ය�ෙ� �ෙ� ආ�යාවට ෙනාෙබ� �ාගය 

අරෙගන ආ� ෙදවන ෙ�ඛකයා. පළවැ�නා ‘ර��ද්රනා� 

තාෙගා�’. ඔ� ෙනාෙබ� ස�මානය �නාග�ෙත ‘�තංජ�’ 

�යන ෙපාතට. කවබත ෙනාෙබ� �ාගය �නාග�ෙ� 

ඔ� ��ව ‘����’ (�ම�ම) නවකතාවට. ඉ�� �ෙ� 

එ�මා ��ව ෙක�කතා අතර �ෙයනවා ‘උදය වලා��’ 

�යලා ෙක�කතාව�. ජපානෙ� පාසැලක ��ව�ය� 

(ෙස�ෙස) අතර එකම ��� මහාචා�යවරෙය� 

ඉ�නවා. ෙ� පාසැල බා�කා ��ාලය�. ඉ�� අෙ� 

මහාචා�යවරයා උග�ව�ෙ� ජප� සා��. තම�ෙ� 

���මා මහාචා�යවරෙය� �සා ෙ� පං�ෙ� �ං� ළම�� 

��ෙ� හ�ම ආඩ�බරය��. ඉ�� ඒ පං�යට එ�න 

අෙන� ��ව� බය�. ෙමාකද ඒ මහාචා�යවරෙය�ෙග� 

ඉෙගනග�න �සා ඒ ළම� �තාෙගන ��ෙ� තම�� 

මහාචා�යව� �යල�. හැබැ� �ෙ� ඒ මහාචා�යවරයා 

ඉගැ�� ෙමෙලා ෙදය� අර ළම��ට ෙ��ෙ� නැහැ. 

ඒ� ළම� එ�මාට ආදෙ� 

කරා. එ�මාෙ� උග�කමට. 

ෙ� අතර ඒ මහාචා�යවරයා 

��ව��ාලයට ප��ම� 

අරෙගන �යා. දැ� අර පං�යට 

ජප� සා�� ��වරෙය� 

නැහැ. 

පාසැෙ� ��ම ��වරෙය� 

ඒ පං�යට උග�ව�න ය�න 

බය�. ඔය අතෙ� ෙ� ��ාලයට 

අ�ෙත� ‘ෙස�ෙස’ ෙකෙන� 

ආවා. අෙන� ‘ෙස�ෙසලා’ 

එපා �ය�� එයා අ�ෙයාගය 

භාරෙගන පං�යට �යා. එක 

ළමෙය�ව� ‘ෙස�ෙසව’ ගන� 

ග�ෙත නැහැ. ෙස�ෙස ���ම 

කෙ� ඉ�ෙස�ලා ළම��ෙ� න� �ක අහග�න එක. ඊළඟට 

ඒ අය ඉ�ෙ� ෙකා� පළාෙතද �යලා ඇ�වා. පං�ය 

ඉවරෙවලා ය�න හදනෙකාට එයා ��වා බට�ර පැ�ෙ� 

ළම��ෙ� ආකාශෙ� උෙ�ට හා��ෙ� හැඩය ග�න 

වලා�� �ෙයනවා. නැෙගන�ර අහෙ� �ෙය�ෙ� අ�ව 

�ප. ද�� පැ�ෙත ��ෙළා. ෙමෙහම �යලා ����ය 

ය�න �යා. ෙගදර �ය ළම��ට ඉව��ල� නැහැ ප�� 

එ�ෙවනක� අහෙ� වලා�� නරඹ�න. ඒ ඒ පළාෙ� ළම� 

උෙ� වලා�� �හා බැ�වම ෙම�න ���� �වව අ�වෙයා, 

��ෙළා, හාෙවා වලා�� අතර ඉ�නවා. ඇ�තටම �ෙ� ඒ 

���� කෙ� පාට නැ�ව, පැ�ස� ��ස� කඩ�� නැ�ව 

ද�ව�ව ආකාශෙ� �ත්ර හැෙදන හැ� ඉගැ��ම�. ළම� 

පාසැලට ඇ�� ����යව වටකරග�තා. ඒ ����ය 

කෙ� මහාචා�යවරයා පං� කාමරෙ� �ර කර� ද�ව�ෙ� 

මනස පං� කාමරෙය� �ටත ෙලාකයට ෙගන යාම�. 

�ං� �ට� ඉතා ද�ෂ ෙලස මහාචා�යවරයාව පරාජය 

කළා. එ� ඉඳලා අර ����ය දැ�ය�ෙ� �රව�ය �ණා. 

හැම �ෙව�ම ඇයට ආදරය කරා. ඔය අතර ��ය එක 

�ෙව� �ක� අ�� ��යට ����ට ආදරය කරා. ඇය 

����යෙ� ��නයට �� 

යැ�වා. තැපැ� ක�ෙතා� මා� 

කර කර �� යැ�වා. ඒ� ඇය ඒ 

�වෙ� �� ලැ�� බව� ඒ �වට 

ෙප��ෙ� නැහැ. තව දවස� ඒ 

�ව ����යෙ� ෙබා�ං කාමරෙ� 

ෙ�ර ය��� ��ම� දැ�මා. 

ඒ� ���� ඒ �වට ෙපා�ෙ� 

සැල�වා �සක ��ම �ෙ�ෂය� 

කෙ� නැහැ. ����යෙ� ෙ� 

හැ��ම ඒ �වට අදහාග�න 

බැ� �ණා. ���� හ��ෙ�ම 

මා�ෙවලා යන දවෙ� ඇයට 

සෙයානාරා �ය�න හැෙමාම 

���යෙපාළට ආවා. අර �ව� 

ආවා. ඇෙ� �ස අතගෑව ���� 

අෙ� අ�මට ��වා “ෙ� ෙහාඳම ළමෙය�, ෙමයාව ෙහාඳට 
බලාග�න” �යලා.

වය�� වැ�ණම තම� �වට ෙ��ෙ� ���� 

කර� �යාෙ� ෙ��ම. තම� ����යට ෙ�ම කරාට 

���� �වෙ� ��න ෙලාකයට ආෙ� නැහැ. ළමෙය�ට 

��වරෙය�ට/��ව�යකට ෙප� කළ හැ��. ඒ� 

��වරෙය�ට/��ව�යකට එෙ� කළ ෙනාහැ� බව දැ�ය 

දැනග�ෙ� ඊට ෙබාෙහා කාලයකට ප�ෙස�. ෙ� කතාව එ� 

ජප� පාස�වල ��� සමාජ ප්ර�නය�. �ය�ව�� සමඟ 

��ව�ය� සම�ං�ක සබඳතාවල ෙය�ම කවබත ��ෙ� 

එෙහම�. අද හැම ජප� ��ව�යකටම �� ���ෙ�� ෙ� 

කතාව අ�වා�යය�. මං එෙහම �යලා පාඩම නව�තලා 

කෑම �ෙ�කයට �යාම එක �ෙව� මෙ� ළඟට ආවා.

“ස� අද ��ව කතාව මට �තට වැ�ණා ස�. ස� මට 
සමාෙව�න. මං ආ��ක ��ාව උග�වන ස�ට ය��ෙත� 
ආදරය කරා. ඒ� මම ��ෙව නැහැ. ස� ද�ෙන� නැහැ. 
ද�ෙන මම �තර�.” 

“�ෙ� ඒ ස� �වාහෙවලා ද�ෙවා ��ෙදෙන� ඉ�නවා.” 

“ඇ�තද ස�?”

“ ඔ� �ව. �ව ඒ ස�ට ෙ�ක �යලා නැ� එක ෙහාඳ�. 
�ව ආෙ� ඉෙගනග�නෙ�. මං ෙ� රහස ර��න�. �ව 
ඉෙගනග�න.” මං ඒ �වෙ� රහ�ගත ෙ�මයට �ත ��බා. 

ඒ රහස ඔ�න අද තම� මං ‘ධර�’ ප�තෙ�ට ��ෙ�. අර 

මෙ� �ත්රයා ෙ� කතාව තාම ද�ෙන නැහැ. අද මෙ� �ත්රයා 

�ශ්රාම �වෙය� ෙගදර. අර �ව �වාහෙවලා � ද�ව� ලබලා 

��ව�ය� ෙලස උග�වනවා. මම ඒ �වට ��� කරනවා 

�ව ඒ රහස මෙ� �ත්රයාට ෙනා�යා මට �තර� ��ව එක 

ගැන. මං �ෙ� අද� �ලට �යනවා �ට ��ව� ��වරයාට 

ෙහා ��ව�යට ෙප� කර�න. ඒ� ��වරයාට ඔබට ෙප� 

කර�න බැහැ. ෙ�ක අවෙබාධ කරග�� �� පර�ර�� 

අපට ඉ�නවා �ෙ�.

r;a;rka ÿfõ

r;a;rka ÿfõ

w;a;kdhl tï' fyar;a

අ�තනායක 
එ�. ෙ�ර� t a ÿj wd¾Ól úoHd .=re;=udg 

fmïl< nj oekf.k ysáfha 
uu ú;rhs

අෙන� ‘ෙස�ෙසලා’ එපා 
�ය�� එයා අ�ෙයාගය 
භාරෙගන පං�යට �යා. 

එක ළමෙය�ව� 
‘ෙස�ෙසව’ ගන� ග�ෙත 

නැහැ. ෙස�ෙස ���ම කෙ� 
ඉ�ෙස�ලා ළම��ෙ� න� 
�ක අහග�න එක. ඊළඟට 

ඒ අය ඉ�ෙ� ෙකා� 
පළාෙතද �යලා ඇ�වා
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අ�ෙය� 
ඌෙර� ෙවලාලා

ෙගානා ඇ�නා ෙම� අ�යාෙ� ෙපා� පහරකටද 

ෙගා�� �මට ���ය. ෙකාෙ� �ටට මෙ�ය. 

ප� ෛව� ත��ෙ� �සට �� ෙගා�ට�ද 

ප�ත �ය. අ�යාට ෙබෙහ� ��ම ෙව�වට 

ෙබාෙහා ෙ�ලාව� ගතවන ෙත� ඔ�ට ���ෙ� 

��ය� ගලවා ඉව� ��මට�. ඒ �ය� �ඩා මැද 

අවසානෙ� ෙරා�යාට ප්ර�කාර ��මටද ෙහෙතම 

සම� �ෙ�ය. 

ෙතාර��

 ප� ෛව� ත�� �ෙ�ෙකා� 

(� දළ� මා�ගාව, 

Millennium Elephant Foundation 

සහ Vetcare ස�ව ෙරාහල)

ර��කා �යනෙ� 

ඌර� සමඟ ග�ෙද� කළ �ට 

මඩ ගා ගැ�මට ��වන බව 

අප ද�නා කතාව�. එෙහ� 

මඩ ගා ගැ�මට ��ව�ෙ� ඌර� සමඟ 

ග�ෙද�ෙව� පමණ�ද? 

ප� ෛව� ත�� �ෙ�ෙකා� මෙ� 

වැ�ෙ�ද අ� ග�ෙද�ව��. ත�ණ 

දඟකාරෙය� ඊට ව�� �ජය �ය. 

දඟයාෙ� මද සමෙ�� පාදෙ� ආබාධය� 

හටගැ�ණ. ඊට ප්ර�කාර ��මට ප� 

ෛව� ත��ට ඇර�ම�. ප්ර�කාර ��ම 

බාරග�තද ෙලඩාෙ� තරම ෙවදැ�රා 

ෙහාඳ හැ� ද�. ඒ ම�වාට මද �� ��න 

දඩ�බරයා ෙබෙහ� ��මට ඉඩ ෙ� යැ� 

��වාස ��ම අ��ට ��ල� තබනවා 

වැ� වැඩ�. එය එතර� අ����තය. ෙ� 

�ය�ල ක�පනා කර�� ප� ෛව� ත�� 

ෙරා�යා ෙවත �ෙ�ය. 

“අ�යව �� කරව�ද?”

ෙහෙතම අ� බා��නැෙ�ෙග� 

ඉ��ය. 

“අෙපා මහ�තයා, ඒකනං කර�න 
බෑ.” 

�� කරවනවා �යා දණ ගැ�ස�මට 

ෙහා ෙ� දඩ�බරයා එකඟ නැත. එවැ� 

�ධානයකට ඔ�ෙ� ප්ර�චාරය ��� 

ෙපා� පහර� �ය හැ�ය. 

අ�යාට කතා කරන සෑම�ටකම 

���ර ෙලස ලැ�ෙ� ෙපා� පහර�. 

පහර ෙදක �න� ව�න�ට උ�සාහය 

මදකට අ�හැ�මට ෛව�වරයා �රණය 

කෙ�ය. 

“දැ�ම අමා�� වෙ�. ෙ� එක� 
එෙහම �ලා ආෙය එ�නං. ඊට ප�ෙස 
බල�.”

ෙහෙතම හ��පාලකවරයාට දැ�� 

��ෙ�ය. 

“ස�, ��ට ��ප�ෙස� ��� 
ෙබෙහ� කර�.”

එයද අ�ෙ� ය�නට අඬ ගසනවා 

වැ� ෙයාජනාව�. හ� �ෙයා� ගැට�ව� 

නැත. නැතෙහා� ෙකාතැ�� නව�දැ� 

ක�� ද�ද? එෙහ� ප� ෛව� ත�� 

එම �ක�පයට එකඟ �ය. ඒ ෙකෙ� ෙහා 

ෙරා�යාට ප්ර�කාර ලබා�ය �� බැ��. 

ෙමම කා�යය රහ�ගත ෙමෙහ�ම� 

වැ�ය. අ�යාට හ� �වෙහා� ෙව��,  

ඇ�ෙගා�වා� ෙදෙදනාම කෙපා�ය. 

ෙපරට තැ� අ�ය ප�පසට ගැ�ෙ� 

ඉඩ�ද නැත. ෙදෙදනාම ෙහ��ට 

ප�ප�� අ�යා ෙවත ළඟා �ෙ� මහ� 

ප��සෙම�. එෙහ� ස�ද�තයා �ව�මට 

තර� ඔ�� සම� ෙනා�හ. අන�ර ඉව 

වැ�� දඩ�බරයා වහා ��පස හැ� 

බැ�ය. ෙවදැ�රා සහ ඇ�ෙගා�වාට 

��ව� �තා ගැ�මට කාලය� ෙනාතබාම 

ෙහෙතම �ෂ�ක පහර� එ�ල කෙ�ය. 

අහ�� �යාඹා යාෙ� අව�ථාව උ� 

කරග� ෙදෙදනා නැව�ෙ� මඩ වළකට 

වැ�ෙම�. ඌෙර� අහලකව� නැ�ව ප� 

ෛව�වරය�ට සහ හ��පාලකය�ට 

මඩ නා ගැ�මට �ෙ� එෙල��. ��� 

�රා තැව�ණ මඩ සමඟ ෙදෙදනා නැ� 

��යා පම�. ගෙහ� වැ�ණ ��හාට 
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නා�ඔය �ලැ�ෙසාව�තට ����� 

��යටම දවස උ��වද ෙවන� නැ� 

අ��බව�� ව�තම හැඩ� ���. 

ෙවන�ට ෙරා�ය� ෙදක� ��චාෙගන ෙ� �ඩය 

�ෙ� බැඳෙගන ෙ� ද� කඩ�නට යන ගැහැ�� 

එ� ද��නට ලැ�ෙ� නැත. උදැ�ල කැ�ත 

කෙ� �ය� �ල��ට එ�ක ඇ�ෙහාඳැ�ෙය� 

ෙ� ව� ��ද කර�නට යන ����ද එ� 

ද��නට ලැ�ෙ� නැත. ඒ ෙව�වට ඔ�ෙනා�� 

තම� ස�තකෙ� ඇ� ෙහාඳම ඇ��� හැඩ� 

�ලැ�ෙසාව�තට හැෙරන තැන එ�ෙරා� � 

��ෙ� රෙ� ජනප� එ� එන බැ� ආරං� � 

ගාණටය. 

ෙමාක� න�� ����� ව�ෙ� ��� 

���� ෙදය� ෙව�නට යන බව ද� �ං� 

උ� ඒ ෙ� අත ඇ� කැර�ෙ� �� ෙපර එෙහම 

අ�දැ�ම� �ඳ නැ� ෙහ�� �ය��ය. 

ගත�ෙ� �නා� ��පය�. ව�තම ෙදද�� 

කව�� ර��ඤා වැ� �පය� ඇ�� �ෙ� 

හ�යට අ�� අ���ද ලැ�වා ෙම�ය. ඒ� 

සමඟම ව�ෙ� එකාලාට මැ�ව කරවෙ� ම� 

මාලය� �ග� ත�ණෙය� ව�තට ඇ���ෙ� 

අ��ෙකාට�නා වෙ� ස�ෙදට නැ�� �ය 

ගණනක අ�ෙපාළස� නද මැදය. ඒ ත�ණයා 

ෙව�� ක��� ෙනාව නාරය� ��ෙච�ව� ය.

“ඔය මෙ� ෙකා�ලා. �� ව�තටම 
ආඩ�බරය� �� මෙ� ෙකා�ලා. මෙ� එකා 
ෙ� ව�තටම රජකම ෙගනාවා. මං ��ෙ� 
ලබ� ෙලා�ම ස�ට. ෙ� ස�ට ඇ� මෙ� 
�� ��ෙ�ටම. මෙ� ෙකා�ලා ��ග�න �� 
ව�ෙ�ම අය පාරට ඇ��. අෙ� මෙ� එකම 
�තා අෙ� ව�තට රෙජ� ෙවලා ආවා.”

ඒ රාමසා� �ගෙලා�� ය. ඇය 

��ෙච�ව�ෙ� අ�මාය. ස�� ක�� ඇ�වල 

�රව� ඇය �ව ෙගා� තම ද�වා ��� 

කරග�ෙ� �යාග�න බැ� අ��ත ස�ට��. 

ඒකට ෙ��ව� ���. එන� ර��ඤා 

හඬ මැ�� ��ෙච�ව� �ලැ�ෙසාව�තට 

�ෙගන�� ��ෙ� උපා�ය�. ද�නා 

කාලයක පට� ෙ� ද�ලට �ය�� නා�ඔය 

�ලැ�ෙසා ව�ෙත� ��� පළ� උපා�ධා�යා 

��ෙච�ව�ය. ව�වල ෙකා�ල�ට 

ෙක�ල�ට� උපා�ය ය� තව�රට� අතෙපාව� 

ෙනාහැ� �රක ඇ� �නය� ෙනාෙ�ය යන වග 

ඔ� ��� සනාථෙකාට ���. 

“අෙ� �තාට ෙහාඳට ඉෙගනග�න ��ව�. 
ඇ�තටම ද�ෂෙය�. එයා නා�ඔය නාව� 
��ාලෙය� උස�ෙපළට A සාමා�ථ �න� 

අරග�තා. ඒ අරෙගන තම� 
2018 අ���ෙ� ෙකාළඹ 
��ව��ාලයට �ෙ�. මං 
ද�න කාෙලක අෙ� ව�ෙත� 
��ව��ාලයට �ෙ� 
�තා �තර�. ඉ�� අ��� 
ගාණකට ප�ෙ� එයා උපා�ය 
අර� එනෙකාට ව�ෙ� අයට 
ෙගාඩා� ස���. ඒ �ස� 
හැෙමාම කතාෙවලා එයා 
ඉහ��ම ��ග�ෙ�.”

ප��ය� පැව� 

ෙකාළඹ��ව��ාලෙ� 

උපා� ප්ර�ෙනා�සවෙය� ප� 

��ෙච�ව� �ය උපා�යද 

�ෙගන ���ම පැ��ෙ� 

�ලැ�ෙසා ව�තටය. 

එෙ� පැ�� ඔ�ව ��ම 

කර�� ව�ෙ� උද�ය 

ඔ� ��ග�ෙ� ව�තට 

රෙ� ජනප� පැ��යා හා 

සමාන උ�සව�ය��. ඒ 

තරමටම ව�ෙ� උද�යට 

එය ආඩ�බරයට ක�ණ� � 

���.

“මෙ� උපා�ය 

ෙ�ශපාලන ��ාව හා 

මහජන ස�බ�ධතා ��බඳ 

උපා�ය�. ඒ ෙදවැ� 

ප��ෙ� ඉහළ සාමා�ථය� 

එ�ක. ඇ�තටම මම 

ඉෙගනග�න සෑෙහ�න 

�����. අ�ගාෙ� මට 

අමතර ප��යකට ය�නව� 

ස�� ��ෙ� නෑ. හැබැ� 

මට ඕනකම ��ණා ෙහාඳට 

ඉෙගනග�න. මං උස�ෙපළ කෙ� කලා 

�ෂය ධාරාෙව�. මට ��ව� �ණා ප්ර�ඵල 

අ�ව ����කෙ� අටවැ�යා ��යට 

ෙකාළඹ ��ව��ාලයට ඇ�ළ�ෙව�න.”

��ෙච�ව� පවසන ආකාරයට 

ව�තක ඉප�� �සා ඔ�ට �ං� කාලෙ� 

පට�ම ෙගවාදම�නට ��ව ��ෙ� ක�ක 

��ෙපවත�. න�� උවමනාව ඇ�න� 

ෛදවයට� අ�ෙයාග කළ හැ� බැ� ඔ� 

දැ� ඔ�� කර ෙප�වා �ෙ�.

“අ� හ� ��ප�. මට ඉ�ෙ� අ�මා, 

තා�තා ඇ�ණම තව නං� ෙකෙන� 

�තර�. එයාට� ෙහාඳට ඉෙගනග�න 

��ව�. ඒ� ��ව��ාලෙ� ය�න න� 

බැ��ණා. දැ� එයා �� ��ාලයට අයැ�� 

කරලා �ෙය�ෙ�. එය� ඒ පැ�ෙත� 

ඉ��යට ය�. අ� ෙද�නටම උග�ව�න 

අ�ම� තා�ත� ෙගාඩ� මහ�� �ණා. 

අ�මා ද� කඩනවා. තා�තා අස�ප� එ�ක 

එ�තැ� ෙවලා ඉ�ෙ�. අ� ��� එයාලා 

අ�ට ෙහාෙර� ඕනතර� බඩ��ෙ� ඉ�න 

ඇ�.”

තම� හ�හම� පාස� අ�ාපනය� 

ෙනාලැ�වද ද�ව� අ�ාපනෙ� පරෙතරට 

ය� දැ�ම තර� තව� ස�ට� අ�ෙම�ට 

නැත. �ගෙලා�� ඉ�ෙ�ද ඒ ෙගාෙ�ය. 

��ෙච�ව� ගැන ෙ� ඇෙ� ස�ෙ� 

තරමය.

“ව�වල අෙ� උ�ෙ� ඉ�� ද� කඩන 
එකෙ�. ඒ� ද�ෙවා ලැෙබ��ම මං 
��වා අෙ� ද�ෙවා එතැනට වැෙට�න 
ඕන නෑ �යලා. ඒක� �� �ඳෙගන හ� 
ෙකා�ලට� ෙක�ලට� ඉගැ��ෙ�. දැ� 
මං ස�� ෙවනවා. ඒ අය ඉහළට ය�. ඉ�� 
අ�ෙම�ට ඊට වඩා ස�ට� ෙකාෙහ�ද?”

�ගෙලා��ට ඇ�ෙ� එෙ� ෙමෙ� 

ස�ට� ෙනාෙ�. ඇයට උපා�යක ව�නාකම 

ෙ���ග�නට දැ�� ෙ��� ෙනා��ණද 

ඇෙ� ම�ට�� ඇය එය හ��ව�ෙ� ��ට 

රජකම ලැ�ණා හා සමානවය.

“මං ද�නවා අ�මට ෙගාඩා� ස�� 
ඇ�. ඒ වෙ�ම තා�තට�. එයාලා මං 
ෙව�ෙව� කර� කැප��මට මට කව�ව� 
ණය ෙගව�න බැ�ෙව�. තා�තා එ�තැ� 
�ණාට ප�ෙස� අ�මා අ�ව අතෑ�ෙ� නෑ. 
ඒ �සා මෙ� උපා�ය අ�� ෙව�න ඕන 
මෙ� ර�තරං අ�මට...”

ඒ ��ෙච�ව�ෙ� හැ��බර වචනය. 

දැ� ඔ�ෙ� ඊළඟ අර�ණ ප�චා� 

උපා�ය� ��මය. එපමණ� ෙනාව �ෙද� 

රට�� ෙගෟරව උපා�ය� ලබාගැ�මද 

ඔ�ෙ� අර�� අතර �ෙ�. ඒ හැ��ෙකාට 

ෙ� කහ�� රටා මැ�� �ගෙලා��ෙ� 

දෑ�� ඉ� �දවා ගැ�මට ��ෙච�ව� 

දැ� �යාම �න ග��ෙ�ය. ඒ ඇය කළ 

කැප�� ෙනාෙව�නට ඔ�ටද උ�ම�මට 

��ෙ� �ලැ�ෙසාව�ෙ� හතරමා�ම 

පමණ� වන �සාය.

මෙ� එකා අෙ� �� ව�තටම 
රජකම ෙගනාවා

නා�ඔය �ලැ�ෙසාව�තට උපා�ය� �ෙගන ආ ද�වාෙ� මව �යන කතාව

• �ව� එ�.ෙසන�ර�න

තා�තා 
එ�තැ� 
�ණාට 
ප�ෙස� 
අ�මා අ�ව 
අතෑ�ෙ� නෑ. 
ඒ �සා මෙ� 
උපා�ය අ�� 
ෙව�න ඕන 
මෙ� ර�තරං 
අ�මට...

මං ද�න 
කාෙලක 

අෙ� ව�ෙත� 
��ව��ාලයට 

�ෙ� 
�තා �තර�

මහකැෙ� මැ�ෙද� �ෙලා�ට� ගාණ� ප�� 
ය�න ඕෙ�. අ�ක ෙ� දව�වල ෙමහාට ලව� 

ෙදව� නැ�ව ව�නවා. ඒ ම�වට ෙ� දව�වල ඔය 
අතරමග අ� රං� �පය�ම ඉ�නවා. ඒ ��� 

ප�ෙ� ෙකා� එක� ෙද�න

මා�ෙ��

�ල� ෙ�නා�ංහ

මහකැෙ� මැ�ෙද� �ෙලා�ට� ගාණ� ප�� 
ය�න ඕෙ�. අ�ක ෙ� දව�වල ෙමහාට ලව� 

ෙදව� නැ�ව ව�නවා. ඒ ම�වට ෙ� දව�වල ඔය 
අතරමග අ� රං� �පය�ම ඉ�නවා. ඒ ��� 

ප�ෙ� ෙකා� එක� ෙද�න

ම�ම ක�කරෙ� ග� ප�වතය� 

�ළ ර� දෑකැ� දහස�� �� 

�ධානය� ඇ� බව මට ��වරට 

දැනග�නට ලැ�ෙ� �ට වසර ��සකට 

පමණ ඉහත�ය. ඒ එවක ෙ�රාෙද�ය 

��ව��ාල�ය �ංහල අ�යනාංශෙ� 

ෙ��ඨ ක�කාචා�යවරෙය�ව �� �භා� 

�ජය � ව�ධනය�ෙග�. මානව ��ා �ෂය 

��බඳ ගැ�� හැදෑ�� කර �� �භා�, ඒ 

ෙතාර�ර මට දැ���මටද �ෙ�ෂ ෙ��ව� 

���. එන� මා ඒ සමෙ� අප රෙ� 

අ�තෙ� �ව�� ප්ර�� මරණෙය� ප�ව 

‘��තා ෙද�ව��’ වශෙය� ෙ�ව�වයට 

ප��ම ��බඳ හැදෑ�ම� කර�� �� 

බැ��.

�භා� ෙහ�කරන ලද ෙතාර�රට 

අ�ව ��ෙ� ප්රෙ�ශෙ� ඇ� එම ග� 

ප�වතය �ළ �ද�ෙකාට ඇ� ර� දෑකැ� 

දහස අ�තෙ� එම ප්රෙ�ශෙ� �ව�ව �ට 

මරණෙය� ප� ‘යහ�ගල ��තා’ න�� 

ෙ�ව�වයට ප� ජන ප්රධා�ෙය�ෙ� 

�ය. එෙහ� ඔ� �යා ��ෙ� මා �ළ සැබෑ 

උන��ව� �ෙ� න� ඒ �ශ්රා�ක ක�� 

ෙ�වක මහතාෙ� ��නය සහ �රකතන 

අංක ෙසායා �ය හැ� බව�. එෙහ� ඒ 

සමෙ� ඒ ස�බ�ධෙය� කට�� ��මට �� 

ය� ෙනාහැ�යාව� මත මම එය තව�රට� 

ක� දැ��. එෙහ� එම ගෙ�ෂණය සඳහා 

මට �� �ය� අව�ථාව� අ�� කර�� 

එෙත� පැව� ෙරාගය� උ�ස�න � �භා� 

2006 වසෙ� ෙමෙලා�� ස�ග�ෙ� �හද 

��ර�ද මට සදහටම අ�� කර��.

න�� �ද�ගෙ� ��තා �ද�ගල �ළ 

�ද�ෙකාට ඇතැ� �යන ර� දෑකැ� 

දහෙ� රසව� ප්රවෘ��ය ��� අමතක 

��මට ෙනාහැ� � මම ඊට ප� �නෙයක 

එවක ��ෙ� සහකාර ප්රාෙ��ය ෙ�ක� 

වශෙය� කට�� කළ ��� �සානායක 

මහතාට �රකතනෙය� කතාෙකාට 

උපකාරය� ඉ�ලා ��ෙය�.

“එෙහම න� මම ඒ පැ�ෙ� ග්රාම 
�ලධා� මහ�තයව ස�බ�ධ කරලා 

ෙදව� නැ�ව ව�නවා. ඒ ම�වට ෙ� 
දව�වල ඔය අතරමග අ� රං� �පය�ම 
ඉ�නවා. ඒ ��� ප�ෙ� ෙකා� එක� 
ෙද�න. මම ��ව� උද�ව� කර�න�.” 
ෙහෙතම �ය. ෙකෙ� ෙහා කහව�ත 

මහතාෙ� �ම ප�� මා නැවත ඔ� 

ඇම�මට ෙපරම මට ඔ�ෙග� ය� �රකතන 

ඇම�ම� ලැ��. “මම අර යහ�ගල 

��තාෙ� කතාව �පෙදෙන�ෙග�ම අහලා 

බැ�වා. න�� ෙලා� ෙතාර�ර� දැනග�න 

බැ��ණා. ඒ� දැ� ෙමතන ඉ�නවා ඒ ගැන 

ෙතාර�� ද�න මහ�තෙය�. එයාෙග� 

��තර අහලා බල�න.” � කහව�ත 

මහතා �රකතනය තම� අසළ �� අෙය�ට 

ලබා��ෙ�ය. 

�ශ්රා�ක ෙගා� �යාමකවරෙය� 

වන එ�.ඩ�.�.�සානායක මහතා මා හා 

�රකතනෙය� ස�බ�ධ � එම ප්රෙ�ශවා�යා 

� අතර ඔ� �ෙ� එම යහ�ගල ��තා 

වැ� පර�රකට අය� බව�, ප�ව ෙදවන 

රාජ�ංහ ර�ෙ� �සවෙ� ෙරාගය� �ව 

��මට එම යහ�ගල අඩ�ෙය� ක��ක 

න� ඖෂධය ෙසායා�ම මත ර� ��න�� 

සහ ර� ප�ය�� ��� ලබා ��ය�ෙ� 

තන�ර��ද ��� ලද අෙය� බවය. ඒ 

අ�ව අදට� ඔ�ෙ� පර�ර �ෙයාජනය 

කරන යහ�ගල ��ය�ෙ�ලාෙ�, ර��� 

��ය�ෙ�ලාෙ� ආ� වශෙය� ෙපළප� න� 

ස�ත ප�� එම ප්රෙ�ශබදව ද�නට ලැෙබන 

බවද ඔ� �ය.

“යහ�ගල ��තා ෙගා��ට දෑකැ� 
��නාය �යන කතාව ෙ�ක�. ඔය �යන 
කාෙ� ෙ� පළා�වල ෙලා� යකඩ �ඟය� 
ඇ�ෙවලා �ෙයනවා. ඒ� ඔය යහ�ගල 
��තා තරමක ෙපාසෙත� �සා ෙලා�� 
න�ෙ� ෙකෙන�ට ස�� �ලා දෑකැ� 
�ක� හ�ෙගන, ෙගාය� කපන කාෙලට 
ඒවා ග���ට �ලා �ෙයනවා. ඊටප�ෙ� 
��තාෙ� මරෙණ� ප�ෙ� ඔය ග�වල 
අය ��තාට කරන කළ�ණ සැල�ම� 
හැ�යට ෙගාය� කැ�වට ප�ෙ� ඔය 
යහ�ගලට ��� අ��� �ජාව� කරලා 
�ෙයනවා.” �සානායක මහතා �ය.

“එතෙකාට ෙමාක�ද ඔය යහ�ගෙ� ර� 

දෑකැ� �හ� �ද� කරලා �ෙයනවා �යන 

කතාව?” ඉ�ප� මම මෙ� ය� අර�ණ ෙහ� 

කෙළ�.

“ඔය වෙ� එක එක කතා ��ෙ�, 

හසලක වෙ� පළා�වල පැ��ලා �ෙයනවා. 

න�� ඔය ර� දෑකැ� �යන එෙක� අදහ� 

ෙව�ෙ� ර�ව� ෙගායෙ�, ර� අ�ව� 

කපන දෑකැ� �යන එකට �ස� ර�තර�� 

හද� දෑකැ�වලට �යලා �ත�න 

අමා��.” �සානායක මහතා �ය.

ඒ අ�ව ප�ව මම එවක ��ෙ� සහකාර 

ප්රාෙ��ය ෙ�ක� �රය ෙහබ� ��� 

�සානායක මහතාට ෙමම �වත ෙහ�කෙළ�.

“ෙකාෙහාම �ණ� ෙ� කාෙ� හැ�යට 
ඕවා ෙබාෙහාම ප��ස�� කතාබහ 
කර�න ඕෙ� මාතෘකා. ෙමාකද ඔය 
යහ�ගෙ� ර� දෑකැ� �හ� �යනවාය 
�යන ජනප්රවාදය � ��� චැන� එක� 
කරන ෙකෙන�ට දැනග�න ලැ�ෙණා� 
ඒක ඇ�ත� ��යට මවාපාලා ඔය 
පළා�වල අ�ංසක ජන��ත උ�ය��� 
කරව�න� බැ� නෑ” ඔ� �ය. ��� 

�සානායක මහතා ෙ� වන�ට ඌව පළා� 

�ඩා අ��ෂ �රය ෙහාබව�.

ස�තකය�. යහ�ගල න� ප�වතය 

�ළ ආර��තව තැ�ප�ෙකාට ඇ� එම 

ර� දෑකැ� දහස ��ව�ට� ලබාගත 

ෙනාහැක. �භා�ට ඒ ���ත ෙතාර�ර 

පවසා ��ෙ� එවක ෙ�රාෙද�ය 

��ව��ාල�ය ශා�ත්ර �ඨෙ� ෙ�වය කළ 

ක�� ෙ�වක මහත� ���.

සාමා�ෙය� මෙ� �ෂය පථයට 

අ�ළ ෙමබ� ෙතාර�ර� ලැ�� �ට 

එය ෙක�සටහ� ෙපාතක �යාතැ�ෙ� 

���ද� මා ස�ව �ෙ�. ඒ අව�ථාව� 

ලද ප� ඒ ස�බ�ධෙය� වැ��ර �ම�� 

��මටය. එෙහ� �ම� ෙහා ෙ��ව� 

මත ඒ යහ�ගල ��තා ස� බව පැවෙසන 

ර� දෑකැ� දහස ��බඳව වැ��ර �මසා 

බැ�මට වසර� හමාර� යන�� මට 

අවකාශය� ෙනාලැ��.

“දැ�ද ඕක මත� �ෙ�? ඒ ම��සයා 
පැ�ෂ� ��� දැ� මාස හයකට� 
වැ��.” ඊට ප�කෙලක ඒ ��බඳව කළ 

�ම�මක� තරමක ෙනාස��� ��ව �භා� 

යහ�ගල ��තාෙ� 
�ධානය ගැන
���� කාර��ට �යනවා 
එෙහම ෙනෙව� ! ෙද�න�. ඒ� ඔය �ද�ගල ��තෙ� 

කතාව �ස� �ධානය� ගැන කතාව 
�ෙ�ෂෙය� ඉ�ම� කර�න එපා. ඕවා 
පරණ ජනප්රවාද �ස� ��ෙ�� ඇ�ත 
කතා ෙනා�ම ෙවනම කාරණාව�. න�� 
ඔෙහාම �ධානය� �ෙයනවා �යලා 
ඒ ග�වල �����ෙ� ��වාසය� 
�ෙයනවාන� ඔබ�මාට �යටව� ඒ 
ෙතාර�� ග�න ලැෙබ�ෙ� නෑ. ඒ වෙ�ම 
ඕවා ෙබාෙහාම ��සර වනගත ග� ��� 
ඔය ගමෙ�� ඔබ�මාෙ� ආර�ෂාවට 
ත�ජනය� ෙනාෙ�ම� �යලා �ය�න� 
බැහැෙ�.” �සානායක මහතා �ය.

�සානායක මහතා �� ෙහා�වාවට අ�ව 

එම යහ�ගල ක�වැ�යට ආස�නතම 

��� උඩගල ෙදෙබා�ක සහ ප�ෙ�ගල 

ෙදෙබා�ක යන ග්රාම �ලධා� වස� ෙදෙ�ම 

වැඩ බල�ෙ� ආ�.ෙ�.කහව�ත ග්රාම 

�ලධා� මහතාය.

“ඔය යහ�ගල ක�වැ�ය, යහ�ගල 
��තා ගැන ෙ� පළා�වල එක එක 
කතා �ෙයනවා තම�. න�� ඒවා එක� 
කරග�න උඩගල ෙදෙබා�කට යන එෙ� 
න� ෙ��ම� නෑ �යල� මම �ත�ෙ�. 
ෙමාකද අද ෙවනෙකාට ඒ ගෙ� ප�� 
��පහකට වඩා නැහැ. අ�ක ඒ ගමට 
මා�ග පහ�ක� ��� නෑ. මහකැෙ� 
මැ�ෙද� �ෙලා�ට� ගාණ� ප�� ය�න 
ඕෙ�. අ�ක ෙ� දව�වල ෙමහාට ලව� 
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“ෙතාපෙ� ෙතල ෙමාෙළා� 
� ෙකාමල ප�� 
ර���� ෙදක� 

ෙම� බබළ�. ක්රමෙය� ��� � ෙතාපෙ� 
ෙක�ඩා සඟල ර�ෙමානර කර ෙදක� 
ෙම� ඉතා �යක�ය. තවද ෙතාපෙ� 
මට��� � ���� කලවා සඟල ර� 
ෙකෙස� කඳ ෙදක� ෙම� ඉතා ��ක�ය. 
��� ගත හැ� ෙතාපෙ� ��වලඟ ර� 
��වස� ෙම� ෙශාභාම�ය.”

සා�ය �මාරයා ෙහාප� ගහක නැගලා 

උ�� අෙශාකමාලාෙ� �ව ව�ණනා කෙ� 

ඔ�න ඔෙහාම�. ච�ඩාල �ෙ� ෙක�ල� 

ෙව�� අෙශාකමාලාෙ� ප�� ෙන�� ම� 

වෙ��. එතෙකාට ෙකා�ඩා ෙදක ෙමානර 

කරව� වෙග� �යනවා. කලවා ෙදක මහත 

ෙකෙස� කඳ� ෙදකකට උපමා කරලා 

�යනවා. එතෙකාට ඉඟ එක�ටට අ�� 

ග�න ��ව� උඩැ��ය� වෙ� �යල� 

ඔය ව�ණනාෙව� �ය�ෙ�.

ගෑ� ශ�රෙ� හැඩ ��ධාකාර�. 

හැෙමාටම �ෙය�ෙ� එකම හැෙ� 

ෙනෙම�. ඇප� හැඩය, ෙපයා�� හැඩය, 

උඩැ�� නැ�ත� වැ� ඔරෙලා� හැඩය, 

හත�� හැඩය, �ෙකාණ හැඩය, ඕව� 

හැඩය, �යම�� හැඩය වෙ� එක එක 

හැඩ �ෙයනවා.

ඔතැ�� ල�සනම හැෙ� උඩැ�� 

හැෙ�. ෙ�න ��යට අෙශාකමාලාට� 

��ලා �ෙය�ෙ� උඩැ�� හැෙ�. ඇයට 

�තර� ෙනෙම� ඉ�සර �ට� කා�තාව� 

බ�තෙ�කට ෙ� හැඩය ��ලා �ෙයන 

හැඩ�. ‘�� වන උවන ඉඟ �ඟ ගත හැ� 

��න’ සැළ��� සංෙ�ෙ� එන ෙ� ��  

ව�ණනාෙව�� �යැෙව�ෙ� එෙහම ශ�ර 

�ෙයන බවල�� ගැනෙ�.

ආහාර රටාව �සාෙදා ඉඟ �ඟ 

අ�� ග�න ��ව� ළ�� න� දැ� 

අ��. ෙකෙන�ෙ� ඇෙ� හැඩය �රෙ� 

ෙව�ෙ� ශ�රෙ� ෙ�දය තැ�ප� ෙවන 

ආකාරය� එ�ක�. ඉ�� ශ�ර හැඩය 

ෙමාක�ද �යලා හ�යටම අ�නග�ෙතා� 

ශ�ර හැඩය පාලනය කර�න ෙ���. 

අ�ක හැෙමාම අ�න ප�යට හැම ඇ�මම 

හැමෙකනාටම ගැලෙප�ෙන� නැහැ. 

ඒකට� ඇෙ� හැෙ� ගැන දැනග�න 

ඕෙ�. ඉ�� ඒ ගැන දැනග�න ඕෙ� න� 

ෙ� ��ය �යව�න.

���ම අ� අෙ� හැඩය ෙමාක�ද 

�යලා අ�නග�. ඒකට උර�ස, ප�ව, ඉණ, 

උ�� මැනලා ෙකාෙ�ක �යාග�න. 

• ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

beauty
ප�ෙ� ක�ණා�ය� ඉ�සරහට 

���ලා අ� �යන ක��� එ�ක �� 

ප්රමාණ� බලලා ඇෙ� හැඩය �රණය 

කර�න

ඇප� හැඩය/ර�� හැඩය (Apple Shape)

ක��වලට සාෙ��ෂව උ�ල�, බඩ� 

�ශාල�. බෙ� සහ ප�ෙ� වැ� වශෙය� 

ෙ�දය තැ�ප� ෙවනවා �යන එක තම� 

ඒෙ� ෙ��ම. ෙ� හැඩය ෙසෟ�ස�ප�න 

නැහැ. ලංකාෙ� බ�තරය� කා�තා�ට 

�ෙය�ෙ� ඇප� නැ�ත� ර�� හැඩය 

�යන එක කණගා�ෙව� �ණ� �ය�න 

ෙවනවා. 

ෙපයා�� හැඩය (Pear Shape)

ෙපයා�� හැඩය �ෙයන අයෙ� 

ශ�රෙ� උඩට වඩා පහල �ශාල�. 

ෙ� අයෙ� බඩ ෙලා��, උ�� පළ�. 

ඒ �ය�ෙ� වැ�ෙය�ම ෙ�දය 

තැ�ප� ෙව�ෙ� ඒ තැ�වල. ෙ�ක� 

ෙසෟ�ස�ප�න හැඩය� ෙනෙම�. 

ඇප�ව�� ප�ෙ� ලංකෙ� �ලබ හැඩය 

ෙ�ක.

හත�� හැඩය (Athletic Shape)

උ�ල සහ උර�� පළ�. ෙ�දය එක 

තැනක තැ�ප� ෙනා� ශ�රය �රාම 

ෙබ�ලා තැ�ප� ෙවනවා. එතෙකාට බඩ, 

ඉණ, ප�ව ෙ� හැමතැනකටම ලැෙබ�ෙ� 

එකම ��ම� වෙ�ම ෙමෙහම ඇඟව� 

�ෙයන අය ෙ��යකට මහ� ෙව�ෙන� 

නැහැ.

උඩැ�� හැඩය/වැ� ඔරෙලා� හැඩය 
(Hourglass Shape)

ෙ�ක තම� ල�සනම ශ�රය හැඩය 

�යලා ��වෙ�. හැබැ� ෙ� හැඩය ස�ත 

කා�තාව� හ� අ���. 

ෙ� අයට ��� ඉඟ�ය�� 

සමා�පා�කව ෙබ�� උ�කය�� 

ය�කය�� �ෙයනවා.

�ෙකාණ හැඩය (Triangles Shape) 

��ෙ� ඉහළ �ශාල�. ක�� �ඩ�. 

ප�ෙව� අ�වල� තම� වැ�ෙය� ෙ�දය 

තැ�ප� ෙව�ෙ�.

ඕව� හැඩය (Oval Shape)

වැ�ෙය�ම ෙ�දය තැ�ප� ෙව�ෙ� 

�ය��වල. ඒ �සා ප�ව �ශාල�. ක�� 

���. ඒ වෙ�ම උ�ල ප��.

�යම�� හැඩය (Diamond Shape)

ක��වල සහ උ�ෙ� ෙ�දය තැ�ප� 

ෙවනවා වැ��. එ�වට සාෙ��ෂව ප�ව 

�ඩ�.

ඉ�� ෙ� කාරණා එ�ක ��ර අ�යනය 

කරලා තම�ෙ� හැඩය ෙ���ග�න. 
“මෙ� �� ඇඟම ෙක���, බඩ �තර� 
ෙලා��”, “මෙ� න� �� ඇඟම මහත�, 
හැබැ� ක�� �තර� ෙක���” සමහ� 

ඔය වෙ� කතා �යනවා. ඒ ඇ� �යලා 

දැ� ෙ���ග�න ��ව� ඇ�.

�ටප�ෙ� �ායාම කර�� ෙ�දය 

වැ��ර තැ�ප� ෙවන තැ�වලට 

වැ�ෙය� �ායාම කර�න. උ�හරණය� 

��යට ඇප� හැඩෙ� නැ�ත� ර�� 

හැඩෙ� ඇඟ� �ෙයන ෙකෙන� න� බඩට  

වැ�ෙය� �ායාම කර�න. එතෙකාට 

�ෙකාණ හැඩෙ� ෙ�� එක� �ෙයනවා 

න� අ�වලට ප�වට කරන �ායාම 

අ��වට සාෙ��ෂව වැ� කර�න. 

�ායාමව�� ෙ� හැඩ ෙවන� කර�න 

��ව�. කෑම පාලනය කරලා ෙහා�� 

�ායාම කෙළා� ඇප� හැඩෙ� ෙකෙන�ට 

වැ� ඔරෙලා� හැඩය �ණ� ග�න 

බැ�කම� නැහැ

ෙ� මෑතක� ඇම�කාෙ� ‘�ෙපා�� 

ඉල�ෙ�ට�’ �යලා නාන ඇ�� �ලා�තා 

දැ�ම� ��ණා. ෙ�කට එක එක ශ�ර 

හැඩ �ෙයන අය සහභා� ෙවලා ��ණා. 

එතැන �ට� ෙලා� බඩව� ��� ඇප� 

ෙ�� එෙ� අය�, ෙපයා�� ෙ�� එෙ� 

අය� ෙගාඩ� කැ�ලා ෙප�ණා. ඒ වෙ� 

අයට� �ලා�තා දැ�මව�වල තැන� 

ෙදන එකට ෙගාඩ� අය සං�ධායකය�ට 

��� කරලා ��බා.

හැබැ� ඕක දැක� ඇම�කාෙ� 

ෛව�ව� ��ෙ� ෙවන කතාව�. ඒ 

ශ�ර හැඩ ඒ ��යට ෙප්රාෙමා� කරන එක 

��ලතාවය අගයනවා වෙ� වැඩ��. 

ඒක අන���යක ෙසෟ�යය� හ�ග�න 

�යලා ෙනා�යා �යනවා වෙ� එක��. ඒ 

කතා ෙකාෙහාම ෙවත� හැඩට �ෙරා�වට 

ඉ�න කැම� ෙකෙන� න� ශ�රෙ� හැඩය 

බලලා ෙ� �ායාම කර�න �යල� ඔ�න 

අ� න� �ය�ෙ�.

��න’ සැළ��� සංෙ�ෙ� එන ෙ� ��  

ව�ණනාෙව�� �යැෙව�ෙ� එෙහම ශ�ර 

�ෙයන බවල�� ගැනෙ�.

ආහාර රටාව �සාෙදා ඉඟ �ඟ 

අ�� ග�න ��ව� ළ�� න� දැ� 

අ��. ෙකෙන�ෙ� ඇෙ� හැඩය �රෙ� 

ෙව�ෙ� ශ�රෙ� ෙ�දය තැ�ප� ෙවන 

ආකාරය� එ�ක�. ඉ�� ශ�ර හැඩය 

ෙමාක�ද �යලා හ�යටම අ�නග�ෙතා� 

ශ�ර හැඩය පාලනය කර�න ෙ���. 

අ�ක හැෙමාම අ�න ප�යට හැම ඇ�මම 

හැමෙකනාටම ගැලෙප�ෙන� නැහැ. 

ඒකට� ඇෙ� හැෙ� ගැන දැනග�න 

ඕෙ�. ඉ�� ඒ ගැන දැනග�න ඕෙ� න� 

ෙ� ��ය �යව�න.

���ම අ� අෙ� හැඩය ෙමාක�ද 

�යලා අ�නග�. ඒකට උර�ස, ප�ව, ඉණ, 

උ�� මැනලා ෙකාෙ�ක �යාග�න. 

(Hourglass Shape)

ෙ�ක තම� ල�සනම ශ�රය හැඩය 

�යලා ��වෙ�. හැබැ� ෙ� හැඩය ස�ත 

කා�තාව� හ� අ���. 

කාෙග� 
�� ග� 

උඩැ��ය� 
ෙව�ෙන 

ෙකාෙහාමද?
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ඇප�/ර�� හැඩෙ� ෙකෙන� න� 

කා�ෙ�යා, ඇර��, ��-අ��, �ෙකා�, 

�ලැ�� වෙ� �ායාම වැ��ර කර�න. 

ෙපයා�� හැඩෙ� ෙකෙන� න� ඉහත 

�ායාම වෙ�ම ෙඩ����, �ටැ�� 

එ�ව� කර�න. උඩැ�� හැඩෙ� 

ෙකෙන�ට �ලැ��, �ව�� �ල�� 

වෙ� �ායාම ක�ම�. �ෙකාණාකාර 

හැෙ� ෙකෙන� න� �ෙකා� සහ ���� 

කර�න. �ෙව� �ෙකා�, ��� ඕ� ��� 

වෙ� එ�ව� හත�� අයට ෙහාඳ. ඕව� 

ෙකෙන� න� කා��ෙයා, ෙර��ට�� 

ෙ���� වෙ� ෙ�ව� ගැලෙපනවා. 

�යම�� ෙබා� ෙ�� එක� �ෙයනවා 

න� ��-අ�, �ලෑ�� වෙ� එවා වැ��ර 

කර�න.

හැම ඇ�ම�ම හැම ෙකෙන�ටම 

ගැලෙප�ෙ� නෑ ��වෙ�. ෙවන 

ෙකෙන� ඇඳ� ඉ�න ඇ�ම� 

ල�සන� �යලා ��වට ඒක ඔයාට 

ල�සන ෙනාෙව�න ��ව�. නැ�ත� 

කෙ� ඩ�යකට අ�ඳ� ඇ�ම� ෙගදර 

ෙගනැ�ලා ඇඳලා බැ�වහම ෙවන� 

ෙව�න ��ව�. ඒකට බලපා�ෙ� ඇෙ� 

හැඩය. ඇෙ� හැඩයට අ�ව ඇ�� 

ෙතාරග�න හැ� දැ� කතා කර�.

ඇප� හැඩය� �ෙයනවා �ය�ෙ� 

�ක� මහත ෙකෙන� �යන එකෙ�. 

එෙහම ෙකෙන� න� ඇඟට තද ඇ�� 

අ��න එපා. ඇෙ� ස�� එකට වඩා 

�ක� ෙලා� ඇ�� ග�න. පහලට ඉ� 

�ෙයන ඇ�� ෙතාරග�න. ඒෙක� උදරය 

අ� කරලා ෙප�වනවා. ඒ වෙ�ම ෙලා� 

ෙමා�තර �ෙයන ඇ�� ෙව�වට තද 

පාට �ෙ�� ඇ�� ෙතාරග�න. අ� නැ� 

ඇ�� වෙ�ම ෙකාට ඇ��ව��� ඇෙ� 

ප්රමාණය වැ� කරලා ෙප�වනවා.

හත�� හැඩය� �ෙයනවා �ය�ෙ� 

ඒ ෙකනා �ක� ෙක���. ඉ�� එෙහම 

ෙකෙන� න� �ර� පැ�තට ඉ� 

�ෙයන ඇ�� අ��න. වැල�ට ගාවට 

අ� �ග ඇ�� ග�න. ෙබා���, �� 

ස�ත අ� �ෙයන ඇ�� ගැලෙපනවා. 

ව�ණ ��පය� �ශ්ර ඇ�� ඇ�දහම� 

ල�සන�. උරප� නැ� ඇ��� ෙහාඳ�. 

හැබැ� ��ම ෙවලාවක උර�සට පෑ� 

�� ඇ�� අ��න එපා.

ෙපයා�� හැඩෙ� ෙකෙන� ෙශා�ඩ� 

පෑ�� �ෙයන ඇ�� ඇ�දට කම� 

නැහැ. �තරම ඉෙණ� ඉහළ ඉ�ම� ෙවන 

��යට අ��න. �� අ�, පැඩ� බ්රා ඇඳලා 

උ�කය �ක� ෙලා�වට ෙප�ව�න 

��ව�. මැ�� ග��, ෙබා�� කර ඇ�� 

එෙහම� ගැලෙපනවා. හැබැ� තද 

සායව�, බැ�� ඇ�� අ��න එපා.

�ෙකාණ ඇඟ� �ෙයනවා න� 

ෙබා�� කර ඇ��. ඒ-ල�� සායව�, 

පැඩ� බ්රා, ඉණ තද ඇ�� අ��න, හැඩ 

නැ� ක�ස අ��න එපා.

වැ� ඔරෙලා� හැෙ� ෙකෙන�ට 

සාය, �ල��, �ර ග��, �ෙලය�� සාය, 

කඩා හැෙලන ඇ��, ෙප��� ක� ඔය 

ඕන එක� ගැලෙපනවා. හැබැ� හැෙ� 

සඟවන හැඩ නැ� ෙලා� ඇ�� අ��න 

එපා.

ඇඟ ඕව� න� හත�� ෙබ�ල, 

U-V කර ඇ��, �ර� ඉ� ඇ��, පළ� 

කරප�, දැ� ඇ�� වැ�ය ෙහාඳ�. එ� 

��� හැ�ට, පළ� �� සායව�, තද � 

ෂ��, උ� ෙබ�ල� �ෙයන ඇ�� එපා.

��� ෙප�ම� ෙදන ෙඩ�� ක�ස�, 

සාය, ප� අ� �ල��, තද ෙල���, 

�යම�� හැෙ� අයට ක�ම�. �ශාල 

�ද්රණ ස�ත ඇ��� �ර� ඉ� ස�ත 

එ�ව� ග�න එපා.

• ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

මම ජය�ර. මෙ� තා�තා 

නැ��ණාට ප�ෙ� අ�මා මට 

ඉගැ��ෙ� ෙගාඩ� මහ�� 

ෙවලා. ෙපාෙහාස��ෙ� ෙගව�වල 

වැඩට යාම, කා�යාලය ���� ��ම 

වැ� ��යාව�� ව�� වර අ�මා 

කළා. ෙකා� වාරෙ�� ඇය කෙ� ගම 

වෙ� ��� ෙපාෙලා�, ෙකා� සහ 

ෙද� අරෙගන ඇ�� පාෙ� �යාෙගන 

��ණ� එක. ඒ ආ�ය�� ෙකාටස� 

අ�මා අරෙගන වැ� ප්රමාණය ෙකා� 

ගෙ� අ��ක�ව�ට ��නා.

අ�මාට� මට� අෙ� ගම ඇ�ෙ� 

ෙහාඳ ��ගැ�ම� ��ෙ� නැහැ. 

ඒ අෙ� ��ප�කම �සා. මම �ඩා 

කාලෙ�� මම ලවා ග� කැ�ප�ම, 

වහල ��ධ ප�ත්ර කරගැ�ම වෙ� 

වැඩ ඔ�� ��කරග�තා. එ�� මට 

�දල�� අතට ලැ�ණා.

මම ඉෙගනග�න එක �හා ගෙ� 

අය බැ�ෙ� උපහාසා�මක ��යට. 

අ�මට ඕෙ� �ෙ� මට ෙහාඳට 

උග�වලා ෙ� ගෙම� සදහටම 

�ටෙව�න. අ�මා ගාව ෙගාඩ� 

බලාෙපාෙරා�� ��ණා. මම ෙහාඳ 

��යාව� ෙසායාග��, ෙකාළ�� 

ෙගය� ග��, අ�මාව එ� �ෙගන 

යා� වෙ� බලාෙපාෙරා��  ෙගාඩ�...

ෙකාෙහාමහ� උස�ෙප�� ප�ෙ� මාව ‘�ාපාර 

කළමනාකරණ’ උපා�යකට ෙ��ණා.

“ඔය ළමයා ෙබා� වැඩ ෙනාකර අ�මට උද� පද� කරෙගන 
��යා න� හ� ෙ�ද? අ�මා ෙබා�වට �� ��නවා ඔය ළමයට 
උග�ව�න �ය �යා.” ගෙ� සමහ� මට එෙහම ��වා.

හැබැ� අ�මට ඒ කතාවලට තරහ �යා.

“මෙ� �තා ෙහාඳට ඉෙගනෙගන ෙලා� මහ�තෙය� ෙව�න 
උ�ෙ� ඇ�වල ක� ඇෙන�න.” අ�මා එෙහම ��වා.

මම කැ�ප� ��� �වා�වට ආවම ඉ�සර වෙ�ම ඒ අය මම 

ලවා වහල ��ද කරග�න, ව��� ��ද කරග�න උ�සාහ කළා. 

අ�මා ඒ වැෙ�ට ෙකාෙහාමටව� කැම� �ෙ� නැහැ. හැබැ� ඒ 

ෙව�� මෙ� �ෙ� අ�� සැලැ�ම� වැඩ කර�� ��ණා. මම ඒ 

���� ඉ�ල� ��යට වැඩ කරලා ��නා ෙබාෙහාම �තව�ව.

“ෙමානවටද ළමෙයා ඔය ෙබා�වට මහ�� ෙවලා 
ඉෙගනග�ෙ�?” �යලා අහ� අයට මම �නාව�� ���� 

��නා.

මම ඉෙගනෙගන ඉවරෙවලා ෙගදර ආවා. ඒ ෙපාෙලා� 

වාෙ�. ඒ ෙව�� මට කැ�ප� එෙ� �තව� යා�ෙවා ��ස�� 

��යා. ඒ අය ප� ��යට �තන ���� ෙනෙ�. මෙ� අ�මා 

කරන වැඩ ගැන ඒ අය දැනෙගන ��යා.

“�ෙ� ර�සාව� ෙහායාග�නක� මම ෙ� වැෙ� �ගටම 
කර�න�.” අ�මා එෙහම �යලා ෙපාෙලා� ෙ��න �ට�ෙව�� 
මම අ�මව නැවැ��වා.

“මම� එනවා ය�න.” මම එෙහම ��වම අ�මා ෙගාඩ� 

කලබල �ණා.

“���ද ළමෙයා? �ක� තම�ෙ� ත��ෙ� නැ� 
කරග�ෙ� නැ�ව ෙගදරට ෙවලා ඉ�නවා.” අ�මා සැර දැ�මා.

“ෙ� ඔ�ෙකාම අ� ෙමෙහ� යනක� �තරෙ�.” මම අ�මට 

එෙහම �යලා අ�මා එ�කම �ට� �ණා.

“ආ� කැ�ප� ��� ඇ��ල� කර�ෙ� අ�මා එ�ක 
ෙකා� ��ණන එකද?” ගෙ� නැ�� ෙකෙන� අහ�� අ�මෙ� 

��ණ තරෙහ� ර��ණා. හැබැ� මම �නා�ණා.

“ඔ� නැ�ෙ�. ෙජා� එක� හ�ෙබනක� �ක� ඉ�ෙ� 
ෙමාකටද? අ�මා වැඩ කරනවා බල� �ක� ඉ�න ��ව�ද?” 
මම ��වා.

දව� ගාණ� යනක� අ�මා ��ෙ� ��ණ නර� කරෙගන.

“ද�නවද අර ���යා කා�� එ�ක �යලා ජය�ර 
ෙකා�ලට තාම ර�සාව� හ�ෙබලා නැහැ. කැ�ප� උ�ෙ� 
හැලා පාෙ� ෙකා� ��ණනවා �යලා.” අ�මා දවස� ��ෙ� 

තර��.

“අ�මා ෙහට මෙ� කැ�ප� එෙ� යා�ෙවා ��ෙදෙන� 
එනවා. අ� එ�ක ෙකා� එක� කර�න ය�න. භා�කයා උෙ� 
ෙලා�ය අර� එනවා ��වා. ඌ උෙ� ගෙම�� ෙකා� ෙපාෙලා� 
එක� කර� එ�ෙ� ��වා.” මම �ය�� අ�මා �ව ඇරෙගන 

බලා��ෙ� ��ව� �තාගත ෙනාහැ�වය.

එ� අ�මාව ෙගදර �යා ෙගා� මම යා�ව� සමඟ ෙකා� 

ෙග� ෙබාෙහා ප්රමාණය� එක� කරග�ෙත�. ඒවා �� අ�මා 

�යට ප��ය.

“හ� ෙද�යෙ� ඔ�චර ෙගාඩ� කාටද ��ණ�ෙ�? ඕවා 
ඉ��ෙව� ළම�ෙ�.” අ�මා ��ෙසාප 

�වාය.

“නැහැ නැ�ෙ�. අ� ෙ�වා �ක�ම 
��ණ�ෙ� නැහැ. කෑම හද�න ඉ�ෙ�. 
නැ�� බලාෙගන ඉ�නෙකා.” මෙ� 

��ෙර� �ෙ�ය.

අ� ෙකා�ව�� ��ධ ආහාර සාද�නට 

පට�ග�ෙත�. ෙකා� ෙකා��, ෙකා� 

බැ��, ෙපාෙලා� ක�ල�, ෙපාෙලා� 

ෙරා��, ෙද� ���� සා� කඩවලට 

ෙගා� දැ�ෙව�. අ�මා ෙවන� ෙකා� 

��ණන තැන �ං� හ� එක� දමා අප 

සාදන ලද ආහාර ෙ� සමඟ ���ම 

ඇර�ෙව�.

අප හතරෙදනා කරන වැඩ ෙදස අ�මා 

බලා ��ෙ� අදහාගත ෙනාහැ�වය. ෙක� 

කල�� �ශාල ආ�යම� ලැ�� අතර 

අප ඒවා ෙයා� ��යට �ඩා කඩ�ල� 

ග�ෙත�. එය අ�හැර දමා �� ෙ� 

කඩය�. එ� ෙප�ම න�කරණය කර 

අප ‘Jack taste’ ෙලස අපෙ� �ාපාරය 

�යාප�ං� කෙළ�.

අ�මාට මාෙ� සැල�ම ගැන ක�� 

ෙනා�ෙ� ඇය කලබල වන �සාය. ඇය 

මාෙග� අෙ��ෂා කෙ� ය� දවසක මා ට� 

පළ�න ��යාව� කර� ඇත� ය�න �ස 

�වයං ��යාව� කර�ෙන� ෙ�� ය�න 

ෙනාෙ�. �ාපාර කළමනාකරණය හැදෑ� 

මාෙ� ��නය �ෙ� �ාපාරය� ඇර�මය. 

එය අ�මාට ක�� �වා න� ඇය කලබල ෙව� ඇත. එයට 

���ධ ව� ඇත. න�� දැ� මා �ාපාරය ඇර�ෙ� ��යාව� 

ලැෙබන�� ෙමය කර� යැ� �ඩා ෙබා�ව� අ�මාට පවස��. 

ක්රම ක්රමෙය� ලාබ ලබ�� අ�මා ��මයට ප�ව ��යාය.

��යට �� �ථානයද �ල�ග� අප ප්රධාන නගර �නක තව� 

ෙගාඩනැ�� �න� �ල� ෙගන ‘Jack taste’ ශාඛා ආර�භ කෙළ�.

අ�මා ආස � ප��ම මම �ශාල ෙගය� ඉ� කෙළ�. මෙ� 

�න එ�� එක ඉ�කර ග�ෙත�. මෙ� ��ර�ද එෙ�මය. අප 

හතරෙදනා ‘Jack taste’ � අ��ක�ව�ය. ත�ණ ත�ණය� 

50කට වඩා වැ� ප්රමාණයකට අප ��යා ලබා��ෙන�. ඒ අතර 

මෙ� ගෙ� නං�ලා ම��ලාද ෙ�.

මා සහ අ�මා පහතට දැ� ගෙ� අයට ෙ��නට ෙලා� ෙලා� 

��යා කරනවා ෙව�වට, ෙ� ග� �රණය මට වස�තය ෙගන 

එන ල�.
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පාපන්දුව අත්හැරියාට පසු දෙදෙනාම 

හිත දයාමුකදේ ඉදෙනීමටය. අවසන 

එකම දිනකදී දේ අකකා නදෙෝ දෙදෙනාම 

උපාධිධාරීන් වූදේ චහැපරල් උසස් පාසදල් 

දීප්තිමත සිසුවියන් දෙදෙදනකු බවටෙ 

පතදවමිනි.

“අපි දෙන්නා මුල්ම රැකියාව විදියට 

කදේ කහැලිද�ෝනියාදේ දමාන්්රියන් 

ද්ෝටලදේ දේටරවරිදයෝ විදියට 

වහැඩකරපු එක. එතහැන ටික කාලයක 

ඉන්නදකාට නිරූපණය පහැතතට 

දයාමුවුණා. එතහැනින් රංෙනය පහැතතට 

දයාමුවුණා. ්හැබහැයි ඒ දලාකු දලාකු 

නිරමාණවල දනදවයි එක එක ආයතනවල 

දපාඩි දපාඩි ප්රවරධන කටයුතු දවනුදවන්. 

ඒදකන් අපිට දපාඩි මුෙලක ලහැබුණා.”

පල ඇති රුකට මිසක පල නහැති 

රුකට ෙස් ෙසන්දනෝ නහැත. දබල්ලා 

නිවුන් සද්ෝෙරියන් දෙදෙනාෙ  ක්රමදයන් 

ජනප්රියතවයට පතවනවිට ඔවුන්දගේ 

සාර්ථකතවය බලාසිටිය දනා්හැකි පිරිස් 

ඔවුන් ්ාස්යයට ලකකළ්.

“මමයි නංගියි දෙනනම එක 
වදේ. ඒත් නංගිදේ පපුදේ උපන 
ලප දෙකක් තිදෙනවා. මදේ එදෙම 
නෑ. අපි දෙනනා දවනස්වුදේ 
එතැනදි විතරයි. ඒත් අපි ටිකක් 
ජනප්රිෙ දවනදකාට සමෙරු අපිට 
විහිලු කරනන ගත්තා. ඒ මට 
තිදෙනදන දකදෙල් දගඩිෙක් වදේ 
මූණක් නංගිට තිදෙනදන ඇපල් 
දගඩිෙක් වදේ මූණක් කිෙලා.”

දකාතරේ ්ාසයයට ලකවුවෙ 

දබල්ලා සද්ෝෙරියන් වහැටුදන් නහැත. 

ඔවුන් එයම ශකතියක කරදෙන 

ඊළඟට දයාමුවූදේ සාමාන්යදයන් 

තරුණියන් දයාමුදනාවන අන්ෙදේ 

ක්රීඩාවක දවතය. ඒ මල්ලවදපාර 

ද්වත දරස්ලින්ය.

“මං තමයි මුලින්ම දරස්ලින් 

ේන්න ආදේ. පස්දස් නංගිත 

ආවා. මුලින් තනිතනිව ආවත 

පස්දස් දෙන්නම එකට ආවා. ඒ 

2008 අවුරුදදද. මං හිතන්දන් අදප් 

්හැරවුේ ලක්ෂය තිබු දේ එතහැන.”

දේ වනවිට දජෝන්සීනලා, 

රැන්ඩි ඔරටන්ලා, දරෝමර දරන්්ජලා 

රජකරන දරස්ලින් වළල්දල් 

සිටින එකම නිවුන් සද්ෝෙරියන් 

දෙදෙනා දමාවුන්ය. ෙහැන් ෙහැන් 

තවත තරුණියන් ඊට දයාමුවී තිබුණෙ 

දපනුදමන් පමණක දනාව ෙක්ෂතාවය 

අතින්ෙ දබල්ලා සද්ෝෙරියන් සිටින්දන් 

ඉදිරිදයනි. එපමණක දනාව සිය නිවුන් බව 

සංදකතයක කරමින් දෙදෙනාම ව්ාපාර 

දලෝකයෙ ජයදෙන තිදේ.

“අපි දෙන්නම එකට එකතුදවලා 

විලාසිතා ආයතනයක වදගේම වයින් 

නිෂපාෙන ආයතනයක කරනවා. ඒ අතදර 

රංෙනය, නිරූපණය, නිදේෙනය වදගේ 

දදවලුත කරනවා. ඒත අපි ආසම දරස්ලින් 

වළල්ලට. දමාකෙ මුළු දලෝකයම අපි 

ෙහැනෙතදත එතහැනින්. ඒ නිසා පුළුවන් 

කාලයක දරස්ලින් ේනවා.”

එදා දොවිදපාළක දුවපහැන සිටි දබල්ලා 

සද්ෝෙරියන් ෙහැන් ඇදමරිකාදේ නම ගිය 

දපාද්ාසතුන්ය. දරස්ලින් වළල්දල් අංක 

එදක ක්රීඩිකාවන්ය. එකී සාර්ථකතවය 

ෙහැන දබල්ලා සද්ෝෙරියන්දගේ වහැඩිමල් 

සද්ෝෙරිය වන නිකකි දබල්ලා 

දකාතහැනදිත කියන්දන් එකම කතාවය.

“මමයි නංගියි නිවුනනු විදිෙට ඉපදුණු 
එක දකාච්චර දෙෙක්ෙ?”

• රුවන් එස්.සෙනවිරතන

සරස්ලින් වළලසල 
වැඩ සෙන්වන 
නික්කි අක්්කා ෙහ 
බ්රී නංගී

නික්කි සෙල්කා ෙහ බ්රී සෙල්කා යනු ඇසෙරි්කානු නිවුන් ෙසහෝදරියන් සදසදසනකි. ‘ෙල්වසෙකාර’ සහවත ‘සරස්ලින්’ (WWE) ක්රීඩි්කාවන් වීෙ නිෙකා 
සේ සදසදනකා ස්ෝ්සේ සෙකාසහෝසදනකා අතර ඉතකා ජනප්රියය. නිවුන් ෙව ේකුණක් ්රසෙන ඔවුන් දැන් ෙෑසහන දුරක් ෙැමිණ ඇත. ක්රීඩකාසවන් 
ෙෙණක් සනකාව රංෙනසයන්, නිරූෙණසයන් සෙන්ෙ ව්කාෙකාර සේ සදසදනකා ඉතකා ෙකාර්ථ්ව ඉදිරියට ෙැමිණ ඇත. එනිෙකාෙ සෙල්කා ෙසහෝදරියන් සේ 
වනවිට ස්ෝ්සේ සෙකාසහකාෙතෙ නිවුන් ෙසහෝදරියන් සදසදනකා ස්ෙයි ෙැ්ස්න්සන්. නමුත ඔවුන් අද සිටින තැනට ෙැමිණ ඇතසත ෙල ෙකාවත් 
නේ සනකාසේ. එය ෙැෙැවින්ෙ ්ඳුළින් ලියැවුණු ්ටු් අතීතයකි. එසස් ්ඳුළින් ලියැවුණු, සරස්ලින් ෙටන් ්්කාසවන් ස්ෝ්යෙ සහලලූ ය්ඩ සෙල්කා 
නිවුන් ෙසහෝදරියන්සගේ ්තකාවයි සේ.

“අපි දෙන්නා ඉපදුදේ ම්ා 

දලාකුවට සල්ලි තිදයන පවුලක 

දනදවයි. අකකා මට වඩා 

විනාඩි දාසයයි වහැඩිමල්. අදප් අේමලා 

දොවිදපාළක පවතවාදෙන ගියා. ඒ 

නිසා පුංචි කාදල් ඉඳන්ම අපි කුකුල්ලු, 

එළදෙන්නු, අශවදයෝ වදගේ සතතු එකකයි 

එකට ්හැදිලා වහැඩුදන්. මට මතකයි අපි 

දසල්ලේ කදළත ඒ සතතු එකක. ටිකක 

දලාකු දවනදකාට අපි තමයි එයාලට 

කෑම දුන්දන්. ඉස්දකෝදල් යන්දන් ඒ වහැඩ 

ඔකදකෝම ඉවරකරලා තමයි. ඒ නිසා 

පාන්ෙරම අපි දෙන්නම නහැගිටටා.”

දකලිදෙදළන් ළමා කාලය ෙතකළ 

අයුරු එදස් සිහිකරන්දන් වහැඩිමලා වන 

නිකකි දබල්ලා ය. 1983 දනාවහැේබර 

21 වහැනිදා ඇදමරිකාදේ කහැලිද�ෝනියා 

ප්රාන්තදේදී උපන් ඔවුන් වහැඩිපුරම 

දපේබහැන්දඳේ පාපන්දුවටය. දෙදෙනාම 

පාසල් නිමාදවන දතක ඇඟිලි ෙහැන්දන් 

නිවසට ආ පසු ඒ පිටටම පාපන්දු ක්රීඩා 

කරන්නටයි.

“අපි පාපනදු ගෙනන දගාඩාක් ආස 
කළා. අදේ දගෙර තිබුණු දපාඩි ටීවී 
එදකනුත් නිතරම බැලුදව පාපනදු මැච 
තමයි. අමමලා ඒ දවනුදවන උපරිම 
නිෙෙසක් දීලා තිබුණා. ඉතින මදගයි 
අක්කදගයි වැදේම පාපනදු ගෙන එක.”

නිකකි දබල්ලාත බ්රී දබල්ලාත ගිදේ 

මිශ්ර පාසලකටය. දෙදෙනාම රූමතකමින් 

අඩුවක දනාවූ නිසා පිරිමි ළමුන්දගේ 

බහැල්දමන්ෙ ඔවුනට අඩුවක වූදේ නහැත. 

නමුත වහැඩි දසදනදේ ෙබදරටයි කියන්නා 

දස් නිකකිදගේ ජීවිතය කණපිට දපරලුදේ 

පන්තිදේ උන් පිරිමි ළමදයකු ඇයට කළ 

දනාද්ාබිනා වහැඩකටය.

“එතදකාට මට වෙස අවුරුදු 15යි. මං 
හිතාදගන හිටිදේ ඒ පිරිමි ළමො මදේ 
දොඳම ොළුදවක් කිෙලා. ඒත් එක ෙවසක් 
එො මාව දූෂණෙ කළා. ඒක මට ෙරාගනන 
බැරිවුණා. මං ෙවස් ගාණක්ම දනාකා දනාබී 
ඇඬුවා. මං මටම දොස් කිොගත්තා. ඒත් 
මං එක දෙෙක් කරනන වගබලාගත්තා. ඒ 
තමයි මට වුණු දේ කාටවත් දනාකිො ඉනන. 
ඉතින පුළුවන ෙැමදවදල්ම මං ඒක රෙසක් 
විදිෙට තිොගනන උත්සාෙ කළා.”

එතහැන් පටන් නිකකි සිටිදේ තමාට සිදුවූ 

දද ෙහැන ෙහැඩි දේෙනාදවනි. ඒ දේෙනාව 

තවත වහැඩිවූදේ ඔය අස්දස්ම ඔවුන්දගේ 

පියාෙ ෙහැඩි දලස මතපහැනට ඇේබහැහිවීම 

උඩය.

“්හැබහැයි දමාන දද වුණත මමවත 

නංගිවත පාපන්දු ේන එක අතඇරිදේ නෑ. 

දමාකෙ ඒකට හිත ගියාම ්හැමදදම අමතක 

වුණා. ඉතින් අපිට ඕන වුණා වෘතතීය 

මටටමින් පාපන්දු ක්රීඩා කරන්න. එද්ම 

හිතලා පාපන්දු ක්රීඩා සමාජයකට පවා 

බහැඳුනා. ඒත දිගින් දිෙටම මට ආබාධ එන්න 

ෙතතා. ඊටපස්දස් දුකින් වුණත පාපන්දු 

අත්රින්න වුණා. ඒ එකකම නංගිදෙත 

පාපන්දුවට තිබුණු ආසාව නහැතිවුණා.”

ෙට ස්සහල 
සෙඩි මූණක් 

තිසයන ස්ල් 
කිය්කා හැසෙෝෙ 

විහිලු ්ළකා
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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�ාෙේ



18 2023 ජනවා��18 වන බ��

මෙ� ��� සමාගම ගැන ��ෙවා�, 

මම ඕන ෙකෙන� එ�ක ඉ�ම�� 

��� ෙවන ෙකෙන�. ���� 

ෙතාරලා ෙ�රලා ආශ්රය කරන ���ද� මට 

නැ�තර�. මෙ� �තට ළඟ� වෙ� දැෙනන 

යා�ව�ට මා� ඒ ��යට ���ක��, 

ආදෙර� සලකනවා. ඒ� මෙ� මහ�තයා 

දහ� ඒෙක අ�� පැ�ත. එයාට යා�ෙවා 

අ��. ඉ�ෙ� ඉ�ෙකාෙ� යන කාෙ� 

ඉඳ�ම �ට� යා�ෙවා ��පෙදෙන� 

�තර�. අ�� යා�ෙව� එයාෙ� ��� 

සමාගමට එක� �ෙණා� ෙබාෙහාම 

කාලා�ර�� තම�.

කසාද බැඳලා ජපාෙනට ආව �� 

කාෙ� මට ෙලා� ප්ර�නය� ��ණා දහ�ට 

යා�ෙවා නැ�ද, ඇ� අ� ඒ කා එ�කව� 

�ෙනාද චා�කාව�ව� ෙනාය�ෙ� �යලා. 

දහම එයාෙ� යා�ෙවා ගැන ��තර මෙග� 

හංග�න හදනවද වෙ� �කාර අදහ�� 

ඔ�ෙ� ෙනා��ණාම ෙනෙව�. 

එක කාෙලක�,  මට ඒ හැමෙ�ටම 

උ�තර හ�බ�ණා. දවස� මට දහ� 

��වා, “ෙරා� මට ෙලා� ෙන�ව�� 
එක� ෙ��ෙ�� කර�න බෑ. මෙ� 
පැය ��හතෙ� මට ඒකට ඉඩ� නෑ. 
යා�ෙවා ෙගාඩ� ආශ්රය කර�න, එෙහ 
ෙමෙහ ය�න, එක එක පා��වලට ඒ 
ෙගව�වල ය�න මට අමා��. එක 
තැනකට ��� තව තැනකට එ�න �යලා 
ය�න බැ� �ෙණා� ඒ ���� තරහා 
ෙව�න� ��ව�. ෙ���ගැ�ම �යන 
ෙ� හැමෙකෙන�ටම නෑ. හැෙමාටම උද� 
කරෙගන හැෙමාටම ෙහාඳ ම��සෙය� 
ෙවලා ඉ�න මට ��ව�. ඒ� ඒෙක� 
දවසක මම ෙලාෙකටම ෙහාඳ ��ෙහ� 
ෙවලා ඔයාලට නරක ෙකෙන� ෙව�. 
යා�ෙව�ට උද� කර�න ය�න මට 
බැ�කම� නෑ. ඔය� �ය� ය�න, ��� 
උද� කරලා එ�න �යලා. හැබැ� ��� 
�ගටම ඒක කර�න �ෙයා� ඔයලා එ�ක 
ඉ�න �ෙයන කාලය� මට නැ�ෙව�ෙ�. 
මං ඒකට කැම� නෑ. මං ඒක� කාෙග�ව� 
උද� ෙනාෙගන ��ව� උප�ෙම� මෙ� 
වැඩ ත�යම කර�ෙ�. උද�ව� ග�ත� 
ග�ෙ� උද� කරලා අ�� පැ�තට 
ෙමා�� බලාෙපාෙරා�� ෙව�ෙ� නැ�, 
තැන තැන �යව�ෙ� නෑ �යලා මට 

• හ�� මනෙ��ද්ර

��වාසම �පෙදෙන�ෙග� �තර�. 
මට ෙලාෙකට ෙහාඳ ම��සෙය� ෙවලා 
ඔයාලට නරක ෙකෙන� ෙව�න ඕෙ� 
නෑ. මෙ� ඔ�ෙව ඉ�ෙ� ඔය හතරෙදනා 
�තර�. එතැ�� එහාට මං මෙ� ඔ�වට 
��ෙදය� ග�ෙ� නෑ. ක�� මං ගැන 
වැර�යට ��ව� මං ඒවා මට අ�ළ 
කරග�ෙ� නෑ. මට හැමෙවලාවම ෙපා� 
��ෙදනා එ�ක�, ඔයා එ�ක� ඉ�න 
ඕෙ�. මෙ� ��ෙ� මෙ� ස�ට ඒක. මෙ� 
ඔ�ෙ� �ය�ෙ� ඔයාලව ෙකාෙ�හ� 
ෙග�ය�න, ඔයාලට ආස ෙ�ව� කර�න, 
ඒවා ෙකාෙහාමද කර�ෙ� �යන ෙ�ව� 
�තර�. මෙ� ඔ�ෙ� ෙවන ෙ�ව� නෑ.

ඔයා යා�ෙවා ආශ්රය කරනවා, අ�� 
යා�ෙවා අ�රග�නවා. ඔයා ඒකට 
ආස� �යලා මං ද�නවා. ඒ� ඔයා 
ඒ අ�රග�� ෙගාඩ� යා�ෙවා �ක 
කාලය�ෙ�. ඔයාෙ� �ත �ෙදන ෙදය� 
�ණාම ඔයාටම කළ��ලා ඔයාම ඒවා මං 
එ�ක �යනවෙ�. අ�න ඒවා ��ෙ�ට 
අනව� �ඩන. මට එෙහම �ඩන නෑ. මට 
එ� ඉඳ� �ට� යා�ෙවා අද� ඉ�නවා. 

අ��� ගාණ� කතා ෙනාකර ඉඳලා කතා 
කර� ඒ �� එක �ෙයනවා. මං අ�ෙත� 
ෙකෙන� එෙහම ෙ��ෙය� ළං කරග�ෙ� 
නෑ. කළ� ඔයා වෙ� ��වාස කර�ෙ� නෑ. 
අ�ට හැෙමාම කරන හැමෙ�ම කර�න 
බෑ ෙරා�. එක එ�ෙකනාෙ� ��ත ෙවන�. 
ෙවලාව කළමනාකරණය කරග�න �� 
ෙවන�. ල�� එක එ�ෙජා� කරන �� 
ෙවන�. මං මෙ� ල�� එක ෙගාඩ� 
එ�ෙජා� කර�ෙ� ඔය හතරෙදනා එ�ක.”

එ��� ප�ෙ� අ�ට හැෙමාම කරන 

ෙ�ව� කර�න බෑ, ඒ �සා අ�ට කර�න 

��ව� ෙ�ව�ව�� ස��ෙව�න ඕෙ� 

�යන එක මා� ෙ���ග�තා. 

ෙගාඩ� ෙවලාවට ගෑ� තම�ෙ� 

���යා එ�ක ර�� ෙව�ෙ� ඔයාට 

යා�ව�ෙ� පා� ඔ�ෙකාටම ය�න 

��ව�, �� ය�න ��ව�, අ� 

ෙව�ෙව�� ෙවලාව නැ�ෙ� �යලා. 

දහ� එයාෙ� ස���ණ කාලයම අ� 

ෙව�ෙව� ෙව�කරලා �ෙය���, මං 

එයාෙග� ඇ�ෙ� ඇ� අ� අ�� අය වෙ� 

එක�ෙවලා �� ය�ෙ� නැ�ෙ�, ෙමෙ� 

ඉ�න ලංකාෙ� අය ආශ්රය ෙනාකර�ෙ� 

ඇ� �යලා. ඉ�� මට ඒකට හ�ම ල�සන 

පැහැ�� උ�තරය� හ��ණා. හැෙමාම 

කරන ෙ�ව� අ�ට කර�න බෑ, අ�ට 

��ව� ෙ� කරලා ස��� ඉ� �යලා.

අ� හැමෙවෙ�ම �ත�ෙ� අ�ට නැ� 

සහ කර�න බැ� ෙ�ව� ගැන. ඒ� අ� 

�ත�ෙ� නෑ අ�ට �ෙයන, අ�ට ��ව� 

ෙ�ව� �සා අ� ෙකා�චර ස��� ��යාද 

�යලා. අෙ� ළඟම ��� කවෙ� ඉ�න, 

අ�ව ���චය ෙනාකරන, අෙප� ෙමා�� 

බලාෙපාෙරා�� ෙනාෙවන එ�ෙකෙන� 

��ය� ඒ ෙහාඳටම ඇ� ආශ්රය කර�න. 

එෙහම යා�ෙවා ෙතාරාග�න ඕන 

ෙබාෙහාම පෙර�සෙම�. එෙහම නැ� 

යා�ෙවා ෙකා�චර ��ය� සැන�ම 

ෙව�වට ��තයට එක�ෙව�ෙ� අනව� 

ප්ර�න �තර�.  

මෙ� ��� සමාගම ගැන ��ෙවා�, ෙ� ��� සමාගම ගැන ��ෙවා�, 

මම ඕන ෙකෙන� එ�ක ඉ�ම�� මම ඕන ෙකෙන� එ�ක ඉ�ම�� 

��� ෙවන ෙකෙන�. ���� ��� ෙවන ෙකෙන�. ���� 

ෙතාරලා ෙ�රලා ආශ්රය කරන ���ද� මට ෙතාරලා ෙ�රලා ආශ්රය කරන ���ද� මට 

නැ�තර�. මෙ� �තට ළඟ� වෙ� දැෙනන නැ�තර�. මෙ� �තට ළඟ� වෙ� දැෙනන 

යා�ව�ට මා� ඒ ��යට ���ක��, යා�ව�ට මා� ඒ ��යට ���ක��, 

ආදෙර� සලකනවා. ඒ� මෙ� මහ�තයා ආදෙර� සලකනවා. ඒ� මෙ� මහ�තයා 

දහ� ඒෙක අ�� පැ�ත. එයාට යා�ෙවා දහ� ඒෙක අ�� පැ�ත. එයාට යා�ෙවා 

අ��. ඉ�ෙ� ඉ�ෙකාෙ� යන කාෙ� අ��. ඉ�ෙ� ඉ�ෙකාෙ� යන කාෙ� 

ඉඳ�ම �ට� යා�ෙවා ��පෙදෙන� ඉඳ�ම �ට� යා�ෙවා ��පෙදෙන� 

�තර�. අ�� යා�ෙව� එයාෙ� ��� �තර�. අ�� යා�ෙව� එයාෙ� ��� 

සමාගමට එක� �ෙණා� ෙබාෙහාම සමාගමට එක� �ෙණා� ෙබාෙහාම 

කාලා�ර�� තම�.

කසාද බැඳලා ජපාෙනට ආව �� කසාද බැඳලා ජපාෙනට ආව �� 

කාෙ� මට ෙලා� ප්ර�නය� ��ණා දහ�ට කාෙ� මට ෙලා� ප්ර�නය� ��ණා දහ�ට 

යා�ෙවා නැ�ද, ඇ� අ� ඒ කා එ�කව� 

ෙලාෙකට ෙහාඳෙවලා 
ෙගදරට එපාකර� 
��ෙහ� ෙව�න 
මට ඕන නෑ

යා�ෙව�ට උද� 
කර�න ය�න මට 

බැ�කම� නෑ. ඔය� 
�ය� ය�න, ��� 
උද� කරලා එ�න 

�යලා. හැබැ� ��� 
�ගටම ඒක කර�න 

�ෙයා� ඔයලා එ�ක 
ඉ�න �ෙයන කාලය� 
මට නැ�ෙව�ෙ�. මං 

ඒකට කැම� නෑ
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හ�ෂ�ෙ� ප�ෙ� උද�ය �වර �ට 

�වරඑ�ෙ� වාසයට ය�� ඇයට 

යා�ත� වයස අ��� ෙදක ලැ�වා 

පම�. රජෙ� ෙ�වකය� � ෙදමා�ය�ට 

ලැ�� �ථාන මා�ව අ�ව, හ�ෂ� 

එර��කා ල�ශා�ට වාෙ�ම ඇයෙ� 

අ�කාට� අ�යාට� අ�මා තා�තා සම�� 

�වරඑ�ෙ� යාමට ����.

“එතෙකාට අ�ක�, අ�ය�� මං 
වෙ�ම �ං��. හැබැ� ඒ ෙද�නා ඒ 
ෙව�� ඉ�ෙකාෙ� යනවා. �වර ෙගදර 
ඉ�නෙකාට වෙ� ෙනෙව� �වරඑ�යට �ය 
අ�ත �තව� ෙකෙන� ෙහායාග�න එක� 
ෙලා� ප්ර�නය� �ණා�. ෙකාෙහාමහ� 
ඉ�� අ�ම� තා�ත�, අ�යව� 
අ�කව� ඉ�ෙකාෙ� යවලා වැඩට 
ය�න ඕනෙ�. ඒ වැඩට �ෙ� මාව �වා 
���� ම��ථානයක නව�වලා. හවස 
එ�� අ�ම� තා�ත� මාව එ�කරෙගන 
එනවා. ෙකාෙහාමහ� ඉ�ෙකාෙ� බාලාංශ 
ප��යට ඇ�ළ� ෙවන කාෙ� ආවම 
ආෙය� අ�මට� තා�තට� ප්ර�නය� 
ආවා. ඒ ෙව�� තව�රට� මාව �වා 
���� ම��ථානෙ� නතර කරව�න 
��ව�කම� ��ෙ� නෑ.”

ඊට ෙ��ව න� හ�ෂ� ඒ වන�ට �වා 

���� ම��ථානයක �කවරණය ලැ�ය 

�� වයස ප�කර ��ම�. ෙනාෙබා �න�� 

ඇයද අ�කා� අ�යා� ෙම� පාස� යාමට 

�ය�තව ��ය�, ඒ වන�� ඇයව දහවල 

ෙගදර නවතා යාෙ� ගැට�ව නැවත� ඒ 

මා�ය� ෙවත පැ��ෙ�ය.

• �යංකා නානාය�කාර

පාඩ� කර�� 
මෙ� �ඩාව ��ෙ� 

ෙගදර ��ය 
�� බබාලා

���

ෙමා��

ඉසෙබලා

“ඔය අතෙ� දවස� අ�මා ෙ� ළඟ 

කෙ�ට ��� ��ණා ෙගදරට ඕන කරන 

බ� වගය� ෙ��න. ඒ ෙවලාෙ� කෙ� 

�දලා� �� පැ�ෙය�ට බ�නව� සැම� 

�� ෙපරලනවා �යලා. එ� �දලා� 

අ�මෙග� අහලා ෙ� �� පැ�යව ෙද�නද 

�යලා. අ�මා ඒකට කැම�ෙවලා �� 

පැ�යව ෙගදර ෙගනාවා. එයා මං එ�ක 

ඉ�ම�� යා� �ණා. ෙහාඳ යා�ෙව� වෙ� 

මං යන යන තැන මෙ� ප�ෙස� වැ�ණා. 

එයා ක� �� �� පැ�ෙය�. අ� ෙද�නෙ� 

යා�කම දැ�කම �ල� මාව ත�යම ෙගදර 

නතර කරලා වැඩට ය�න බය�� අ�මෙ� 

�ෙ� බය නැ�ෙවලා ��ණා. ඇ�තටම 

ඒ �� පැ�යා මෙ� ත�යට �යලා අ�ම� 

තා�ත� වැඩට �යා.”

ඒ �ං� හ�ෂ�ට� �� පැ�යාට� 

ඕන කරන කෑම�ම අත ෙපාවන මානෙ� 

තබා�. ඒ වෙ�ම ඇයට ප්රෙ�සෙම� 

ෙගදර ���නට උපෙද�ද අ�මාෙග� 

ලැ��. ඒ අ�ව �ං� �� �රතලා ඇයව 

බලාග�තාට� වඩා, ඇය �� පැටවා 

ප�පස වැ� අ�මාෙ� උපෙද�වලට 

�ක�ව උ�නායැ� �ම �වැර�ය.

“මට මතක� මම හ�ම ස��� ඒ �� 

බබා එ�ක කාලය ගතකෙ�. එයා අ�� 

එ�ක අ��� ��පය� ��යා. මම පෙ� 

ප��ෙ� ඉෙගනග��� තම� එයා අස�ප 

ෙවලා නැ� ෙව�ෙ�. ඊටප�ෙ� අ�මා 

තව� �� පැ�ෙය� ෙගදරට ෙගනාවා. 

ද��� මෙ� ඒ �නය අ�� �ණා. ඔෙහාම 

ඉ��� 2012 අ���ෙ� මෙ� තා�තා 

හ��ෙ�ම නැ��ණා. මළෙගදර වැඩ 

ඉවරෙවලා ෙගදර ආවම අ�කෙග� මෙග� 

ළ��ම ��ෙ� ඉසෙබලා. අ� ෙද�නා 

අඬනෙකාට ඉසෙබලා ��ම ��යට අ�ව 

සනස�න උ�සාහ කළා. ඒ ආදරය හ�ම 

��ම�. එයාලට කතා කර�න බැ� �ක 

�තර�.”

හ�ෂ�ට අදට� ඉසෙබලා ගැනව�, 

ඇෙ� �ව ��� ගැනව� මතකය අමතක 

� නැත. ඉසෙබලා �ට වසර ගණනකට ෙපර 

�ය�යද ��� 2021 වන��ම හ�ෂ�ෙ� 

ආදරය ����, ඇයටද ආදරය ෙද�� 

වසර නවය�ම �ව�ව උ�ෙ�ය. ��� 

ඉ��කර �ය පැ�යා ‘ෙමා��’ ය. දැ� 

හ�ෂ�ෙ� ෙගදර ත� ෙනාත�යට ඉ�ෙ� 

ෙමා�� පම�.

“ඉසෙබලා�, ���� මැ�ෙ� 
අස�ෙප�� �ණ� මට �ෙත�ෙන ප� 
ෛව�ව��ෙ� ෙනාසැල��ල �සා 
තම� ඒ ෙ� එෙහම �ෙ� �යල�. එෙහම 
ෙනාසැල��ල �සා ��ත අ��වන ස�� 
ෙගාඩ� ඉ�නවා. අ� ළඟ ඉ�න ෙමා�� 
ෙකා�ලට දැ� අ��� අට�. එයා මාස 
ෙදක�ව� �ව�ෙවන එක� නෑ �යලා 
එකවර� ප� ෛව�වරෙය� ��වා. 
ෙකාෙහාම �ණ� �ව� ෙවනක� ෙමා��ව 
ආදෙර� බලාග�නවා �යලා අ�ම� මම� 
එ�ම �රණය කළා.”

ඒ �� ෙ�ම ෙමා�� අද ද 

�ව�ව�ෙ�ය. ඒ හ�ෂ�ෙ� අ�මා සමඟ 

ගෙ�ය. 

ප� ෛව�ව�යක �ෙ� 

බලාෙපාෙරා��ෙව� හ�ෂ� �ව ��ාෙව� 

උස� ෙපළ හැදෑ�ව� ඇයට ��ව��ාල 

ප්රෙ�ශ ���ක� ලැ�ෙ� නැත. ඉ�ප� 

�වෘත ��ව��ාලෙය� ��ෙ�� උපා�ය 

හැදෑ� හ�ෂ� ෙ� වන�ට �� ��ාලෙ� 

අවස� �භාගය සඳහා ��න� ව��ය. 

ඒ අතරම රජෙ� ��යාව�ද කරන ඇය 

දැනට ෙකාළඹ ෙබා�මක නැව� ����ය. 

එම ෙබා�ෙ�ද හ�ෂ�ෙ� ආදරය ලබන 

�� පැට�යක ඇත. එම �� පැට�ය 

ඇය අ�ලාෙගන ආෙ�ද පාෙ� අතරමංව 

��ය�ය.

“මං අදට� ෙගදර ��� පාඩ� 
කරනෙකාට අ�වා�යෙය�ම ෙමා�� 
තමා මෙ� ළඟම ඉ�ෙ�. මං ෙගදර යන 
දවසට මෙ� කටහඬ ඇ�න ගම� ෙමා�� 
ඉ�සරහට �වෙගන එනවා. ඊටප�ෙ� මං 
එයාට ෙමානාද ෙගනාෙ� �යලා බෑ� එෙ� 
�ෙයන ෙ�ව� ෙහායලා බලනවා. මෙ� 
�ෙසා බලා�යාග�න අ�මා වෙ�ම අ�ක� 
අ�ය�� මට සහෙයාගය ෙදනවා.” 

හ�ෂ� 2018 වසෙ� ෙකාළඹ එන��ම 

�වරඑ�ෙ� �� අසරණ �ස�ට බ�ල�ට 

ෙබාෙහා ��ට �වාය. ඉ�ප�ව ඇෙ� 

��සාර �ත� ��කාර දෑත� ���ෙ� 

අග�වර අසරණ ස�� ෙවතය. ඒ අ�ව 

ඒ දෑෙ� ��ට ලබා ��ත ල�සන කරග� 

ස�� ෙබාෙහාය. කලක පට� ��න දැ�කා 

ෙ� ප� ෛව�ව�ය� ව�නට බැ��ණ�, 

��ඥව�ය� � ස�� ෙව�ෙව� 

උප�ම ෙ�වය� ��ම දැ� ඇෙ� 

බලාෙපාෙරා��වය. 

අ�මා �� 
බෙබ�ට මාව 
බලාග�න 
�යලා 
වැඩට� �යා

කර�� �තල ත��ම දැ�� දව�ද ���. 

එව� �ටක ��� ෙබාලය� ව� ඉසෙබලා 

හ�ෂ� ළඟට ���ව ඈ  පාඩ� වැඩ 

�මවන�� බලා ���ෙ� ඉව��ෙල�.

“ඉසෙබලා �ය�ෙ� හ� අ�� ��ය�. 

මම උස� ෙපළට පාඩ� කර��� ඇය 

මෙ� ත�යට ළඟ ��යා. ඒ කාෙල ෙව�� 

ඉසෙබලාට ‘���’ �යලා පැ�ෙය�� 

��යා. ඉ�� මං පාඩ� කර�� ��� මෙ� 

ඔෙඩා��ෙ� හ� ෙපා� ෙ�ෙ� ෙකානකට 

ෙවලා හ� මං ළඟම ඉ�නවා. ඇ�තටම 

��ම සැහැ��ව� ඒ වෙ� ෙවලාවට �තට 

එ�ෙ�. පාඩ� වැඩ කරා �යලා ෙලා� 

�ඩනය� �තට ආෙ� නැහැ. මට ඒ කාෙලම 

තම� ප� ෛව�ව�ය� ෙව�න ඕන �යන 

�නය �තට ආෙ�. ඉසෙබලාව�, ���ව� 

එයාට අ� නම ��ෙ� ‘�� ��’ �යලා. එයා 

හ�ම ආදර�ය ��ය�. මං ඉ�ෙකාෙ� 

වැඩ කර�� මෙ� �ං� ෙපා� ෙ�ෙ� 

ෙකළවරකට ෙවලා එයා මෙ� ��ණ �හා 

බල� ඉ�නවා. මට පාඩ� වැඩ කරලා 

ක�මැ� ෙවනෙකාට මම කර�ෙ� එයාට 

පෑන� හ� රබ� ප�ය� හ� �ලා එයා 

එ�ක �ක� ෙස�ල� කරන එක. එෙහම �ක 

ෙවලාව� එයාෙ� �රත� වැඩ �හා බල� 

��යට ප�ෙ� ආෙයම පාඩ� කර�න තර� 

�ත සැහැ�� ෙවනවා.”

එම �� �� ��පවර� පැට�� ලද 

අතර ඒ ද� ���ර� �� පර�පරා 

��පය�ම හ�ෂ�ෙ� ෙගදර හැ� වැ��.

“ඔය අතෙ� අ�මා පාෙ� අසරණ 
ෙවලා ��ය �� පැ�ෙය� දැ�ෙකා� 
එයාව� ෙගදර ෙ�නවා. ඉ�� ෙ� ෙ�න 
හැම සෙත�ම ඉ�ම�� යා� ෙව�ෙන�, 
එයාලට සා�� ස�පාය� කර�ෙන� 
මම. මෙ� ෙ� �� ආදෙ� ගැන දැනෙගන 
��ය මෙ� ඉං�� ��ෂ� �� ල�සන �� 
පැ�ෙය� ��නා. එයාට අ� නම දැ�ෙ� 
‘���’ �යලා. ���ට� ෙගදර හැෙමාම 
ආදෙ� �ණා. ඒ� එයා �ක දවස�� 
ෙගද�� අ��ද� ෙවලා ��ණා. ඒ 2010 
අ���ද. මම එතෙකාට දහය වසෙ� 
ප��ෙ� ��ෙ�. මම පාඩ� කර�� ෙපා� 
ෙ�ෙසට පැනලා මෙ� බ� ෙපරලන, කඩලා 
�ඳලා �න ��� නැ� අ�ව �තට ත�� 
දැ�ණා. ෙකාෙහාමහ� මං ��� ඉ�ෙ� 
�යලා දැනග�� ඉං�� �� මට ආෙය� 
�� පැ�ෙය� ෙගනැ� ��නා. ඒ තම� 
‘ඉසෙබලා’.”

ඒ වන�ට හ�ෂ� ��ෙ� සාමා� ෙපළ 

�භාගයට ��න� ෙව��. � වන�� පාඩ� 
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බියං�ො නොනොයක�ොර ලියයි

කේනුක තෙන්නතකෝන්ට අම්මාතේ 

හිෙ සැ්නතසන්න්ට වච්නයක් 

ත�ෝ කියන්න්ට ත්නමාලැබුණි. ඒ 

එක්ක් වමාතේ තම්නක ඔවුන්ට කෙමා කතේය. 

“අප්පච්චිට සිහිය ඇවිත්... අම්මට 
බලන්න දෙන්න පුළුවන කිවවවා කැ්මති ්නම... 
හැබැයි කතවා කරන්න එ්පවා කිවවවා...”

තේනුක ත්මාත�මාෙක් සිතුතේය. අප්පච්චි 

ඉන්නමා �ැටි දකින්න්ට අම්මාතේ හිේට ඒ 

බව කියමා දී ඇතුළ්ට යැවිය යුතුය. ඔහු 

තසමින තසත්නත�ලෙමා ්ැණිතක්ව ්නැගිටුවමා 

ගේතේය. ඇයතේ උරහිස්ට උඩින අෙ 

ද්මාතග්න ඇය්ට වමාරුවක් තවද්දී අම්මාතේ 

ඇඟ ගිනි රසත්න්ට උණුසුම වී ඇති ෙර් 

දැනුතේය. ඔහු ඇය ස්ඟ කෙමා කරමින 

ඉසසර�්ට ගිතේය. එවි්ට ඇය්ට ්�මා 

තලමාකු වමාරුවක් තදන්න්ට උව්්නමා වූතේ 

්නැෙ. තේනුකේ තම්නකේ තසත්නත�ලෙමා 

්ැණිතක්ේ දැඩි සේකමාර ඒකකය තදස්ට 

යද්දී, චතුමිණී හිෙමා්ෙමා් ඔවුන �මා ත්නමායමා 

්ග�ැරියමාය. ඇය්ට ලැබී තිබුතේ ඊ්ට වඩමා 

වටි්නමා අවස්මාවකි. 

තේනුක තෙන්නතකෝන දුරකේනය 

යතුරු ලමා තිබුතේ ්නැෙ. ඒ නිසමා චතුමිණී්ට 

එහි වූ දෑ සියලල දැක බලමාගැනී්්ට පුළුවන 

වුණමාය. දුරකේනතේ ඇය්ට අංජ්නමාතේ 

දුරකේන අංකය ්න් ්ටයිප කර තසේවමා්ට 

තසමායමාගන්න්ට බැරිවිය. මුල් කමාතල 

තේනුක අංජ්නමාතේ දුරකේන අංකය 

ද්මාතග්න තිබුතේ ‘්නන්නමාඳු්නනනී’ කියමාය. 

ඒේ ්පසුව ඔහු එය තව්නස කතේය. ඒ 

තව්නසකළ ්න් තකෝල ගේ ලැයිසතුතවන 

චතුමිණී්ට අසුවිණි. ‘ත්නෝ්නමා’ තලසින 

්න්කුේ නිෙර නිෙර ඒ අංකතයන ගේ 

ඇ්තුමද විය. ත්නමාඅනු්මා්නව් ඒ අංජ්නමා 

බව්ට සැක �ැරගේ චතුමිණී ඒ අංකය 

ඇතේ දුරකේනය්ට ඇතුළේ කරගේෙමාය. 

ඊළඟ්ට ඇය තසේතේ ඇතේ තගදර කමාතේ 

ත�ෝ අංකයකි. අංජ්නමාතේ අම්මා කියමා 

අංකයක්ද එහි විය. එයේ දුරකේනය්ට 

ද්මා ගේ ඇය ඉදිරිය බැලුවමාය. තේනුක්ට 

දුරකේනතේ ්ෙකයක් ්නැති ගමා්නය. ඔවුන 

තිතද්නමා ඈෙ තකමාරිතඩෝරතේ දැඩි සේකමාර 

ඒකක තොරටුව ළඟ ඉන්නමා �ැටි ඇය 

දුටුවමාය.

ෙවේ කමාලය ඇති බව දැනුතණන ඇය 

දුරකේනතේ ත�මාත්ටෝ ගැලරිය්ට ගියමාය. 

එහි අංජ්නමා අලතලත්පමාලතේ ලසස්න 

ලසස්න ඡමායමාරූ්ප තගමාඩක් තිබුණි. ඒ 

අෙතේ ඔවුන තදතද්නමා එක්ව ගේ තසයමා 

රූ දකිද්දී ඈ හිේට ඉරිසියමාවක්ද දැනුණි. 

ඇය ඉක්්්න්ට් එයින ඡමායමාරූ්ප කී්පයක්ද 

ඇතේ දුරකේනය්ට ගේතේ බ්ලූටූේ 

�ර�මාය. ඒ ඔහු්ට කිසි් සමාක්ෂියක් ඉතුරු 

ත්නමාවන්න්ටයි. එහි වූ ෙවේ තද් බලන්න්ට 

හිෙ ඉලලද්දී වුව ඇය දුරකේනය කලිසම 

සමාක්කුතේ ද්මාතග්න ඔවුන සිටි තදස්ට 

යන්න්ට සැරසුණමාය.

එක්වර් තරෝ�ල තකමාරිතඩෝරය 

කලබල වුතේය. ඇ්ති ආරක්්ෂකයින 

කී්පතදත්නක් ස� තවද ්නලමාව තබලතල 

ොගේ වවද්යවරතයකුද ස්ඟ තරෝ�ල 

තකමාරිතඩෝරතේ තේගවේව ආතේ ෙර්ක් 

ෙරුණ ඇ්තිවරියකි. ඇය ්නමින ත්නමාදැ්න 

සිටියේ ඇයව දැක ඇතිබව්ට චතුමිණී්ට 

්ෙක් වුතේය. ඇ්තිවරියතේ මුහුතේ 

සිටි්නවමා දැක්ත්න ඇතේ හිතේ තිබූ 

්�ත්රක් බර, බය ්නැති වී ගිතේය. ඒේ 

ඔහුව ත්යමාකමාරව ්ැෂිනවල්ට සමබන්ධ 

කර ඇේතේ ඇයිදැයි ඇතේ හිෙ බය විය.

“්මැණිදක බයවුණවාෙ ්මං ්මැදරයි කියලවා? 
්මං එදහ්ම දේසිදයන ද්මදහන යනද්න 
්නෑ ්මැණිදේ... තව වැඩ තිදය්නවවා ්මට 
කරන්න...”

ඇතුළ්ට එේතේ ඔහු �මා කෙමා කිරී් 

ත�මාඳ ්නැති බව කියමාය. ෙැ්න ෙැ්න ත�ද 

ත�දියන �මා වවද්යවරුන කී්පතදත්නක්් 

වූ�. ඒ නිසමා තසත්නත�ලෙමා ්ැණිතක් ඔහු 

�මා වච්නයක් ත�ෝ කෙමා කතේ ්නැෙ.

“්ැණිතක ්මාේ එක්ක ෙරත�නද ඉනත්න 

්න්රී ත්නෝ්නමා ආව්ට? ්ං එන්න කියල 

ත්නතේ ආතේ...”

වෙමාවක් තදකක් ඇය නිසමා පුංචි පුංචි 

වච්න දුරදිග යෑම වුතේය. තම ත්මාත�මාතේ 

ඒවමා හිේට ත්නමාගන්න්ට ඇය දැඩි 

ආයමාසතයන ය්ට්පේ කර ගේෙමාය. ඊ්ටේ 

තම ඔහුව තවත�සිය යුතු තවලමාවක් ත්නමාතේ 

කියමා තසත්නත�ලෙමා ්ැණිතක්තේ හිෙ ්ෙක් 

කර දුනතනය.

තලමාකු දුකකි. ඈ දුවන්නමා තස ආතේ 

තලනසුවකින ඇසද පිස ද්මිනි. ඇය 

්පසු්පසින චතුමිණීද ගිතේ ඇය යනතන 

තේනුකලමා සිටි ෙැ්න්ට බව දැනුණ නිසමාය.

වවද්යවරයමා ස්ඟ ඇ්තිවරිය ඒ 

තේගතයන් වමාතේ දැඩි සේකමාර ඒකකය්ට 

ගිතේ තොර ළඟ සිටියවුන ත්නමාදැක්කමා 

තසය. තේනුක �මා තම්නක මුහුණින මුහුණ 

බලමාගනිද්දී තසත්නත�ලෙමා ්ැණිතක්තේ 

මුහුණ අඳුරු වී ගිතේය.

“කවුෙ ්නැනෙමදම ඒ..? දෙෙර 
මිනිස්සුනට බලන්න දෙනද්න ්නැති දලඩ්ඩු 
එයවාලවා බලනද්න දකවාදහවා්මෙ..?”

ලංකමාතේ තද්ශ්පමාල්නය ගැ්න ත්නමාදන්නමා 

චතුමිණී ඇසුතේ ඇේේට්ය. ඇතේ 

මැණිකේ මං එේ්ක 
තරහින්ද ඉනකන 
මන්රී ක�ෝ�ා 
ආවට..
ප්රශ්නය්ට තදන්න්ට උේෙර තුනතද්නමාතේ් 

මුව්ට තව්න තව්න් ආවේ ඔවුන කෙමා 

කතේ ්නැෙ. තම්නක ඇය්ට ත්පත්නන්න්ට 

තදතෙමාල්ට ඇඟිලලක් ෙබමා ක්ට ව�ගන්නමා 

තලස කීතේය.

“්මං දම වදේ තැනවලට එන්න කැ්මති 
්නැත්දත ඕකයි...”

තසත්නත�ලෙමා ්ැණිතක්තේ අප්රසමාදය 

එලල වූතේ තරෝ�ල්ටද ආව ඇ්තිවරිය්ටද 

කියමා ඉලක්කගෙ ත්නමාවූවේ එය කීතේ 

අ්ැතිවරිය දැක්ත්න උ්පන හිේ 

තේද්නමාතවන කියමා තම්නක ත�මාඳින දැ්න 

සිටිතේය.

“ඉන්නදකෝ අම්මට ඇතුළට යන්න 
දෙන්නම කියලද්න ද්මදතනට එන්න 
කිවදව... එයවා දම හදිස්සිදේ කඩවා්පවාත් 
වුණවාද්න.”

තම්නක කීතේ ඇතේ හිෙ �ැතදන්න්ටයි.

ඇතුළ්ට ගිය ඇ්තිවරිය ඒ සැනින් 

වමාතේ එළිය්ට ආවමාය. ඈ දෑස තලනසුතවන 

පිසිමින යන්න්ට ගිතේ තසත්නත�ලෙමා 

්ැණිතක් ත්නමාදැක්කමා තසය. තසත්නත�ලෙමා 

්ැණිතක්්ට දැඩි සේකමාර ඒකකය්ට යන්න්ට 

ලැබුතේ ඉන්පසුවය. ඇය අලුේ හුස්කින 

�දවෙ පුරවමාතග්න ඊ්ට ඇතුළු වුණමාය. 

ත්නමාදන්නමා යන්ර කී්පයක්ට සමබන්ධ කර 

සිටියේ තෙන්නතකෝන බේඩමාර සිටිතේ ඇස 

ඇර ව්ටපි්ට බලමිනි. එය් තසත්නත�ලෙමා 

්ැණිතක්තේ හිේට සැ්නසු්ක් විය. 

ත්මාත�මාෙක්ට ත්පර අ්නො ්මාදිනී ඇ්තිනී 

ඈ ඉසසර�්ට ්පැමිණ හිෙ ත්නමාසනසුන 

කළේ තෙන්නතකෝන බේඩමාර සුවතයන 

“ෙැන ද්පවාඩ්ඩේ කට වහදේන ඉන්න. 
ඔයවාට කතවා කරන්න දහවාඳ ්නෑ කියලයි 
තිදයනදන...”

“්මට ෙැන දහවාඳයි... දහට දෙෙර 
එන්නත් පුළුවන...”

ඔහුතේ කෙමාව ත්නමා්නවති්න නිසමා 

තසත්නත�ලෙමා ්ැණිතක් එළිය්ට එන්න්ට 

සැරසුණමාය. ්නැේෙම දිගින දිග්ට් ඔහුතේ 

කියවී් ්නවතිනතන ්නැෙ.

තේනුක තෙන්නතකෝන නිවසින තගමාස 

තබමාත�ෝ තේලමාවකි. ඇ්තු්ක් ත�ෝ ත්නමාදී් 

අංජ්නමාතේ හිේට දරන්න බැරි ්පමාලුවක් විය. 

වැහි අඳුරේ ස්ඟ �ැනදෑව ඉක්්්න්ට් 

තගවී තගමාසය. ඈ කී්පවෙමාවක් දුරකේනය 

අේට තග්න ්පතසක ෙැබුතේ තම ත්මාත�මාතේ 

ඔහු ්පවුතල අය ස්ඟ ඉන්නමා නිසමා කෙමා 

කිරී් ත�මාඳ ්නැති බව �ැඟුණ නිසමාය. 

ඒේ තම වෙමාතේ ඒ සිතුවිලල දැඩි තස ඈ 

ත්පලුවමාය.

චතුමිණීතේ සමාක්කුතේ වූ තේනුකතේ 

ත්ටලිත�ෝ්නය වයිතරේට් තවනු දැනුණි. 

තේනුක සිටිතේ දැඩි සේකමාර ඒකකතයන 

එළිය්ට ආ තසත්නත�ලෙමා ්ැණිතක් �මා 

කෙමා කරමිනි. ඇය ත�මිහි්ට ආතයේ 

තකමාරිතඩෝරතේ ඇවිදි්න අෙතේ දුරකේනය 

අේට ගේෙමාය. ‘ත්නෝ්නමා’ අංකතයන 

ඇ්තු්කි. ව්ටපි්ට බැලූ චතුමිණී ඇ්තු් 

තග්න දුරකේනය ක්න ෙබමාතග්න නි�ඬව 

සිටියමාය.

ලබ්න සතිය්ට
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• ෙස�ව�� ෙහ��ආර��

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

1 2

�ෙ� 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.

�නා� පහකට ප�ෙ� STPP එක� කර�න. 

�වඳ හැර අ�� අ�ද්ර� ෙ�රම එක� 

කරලා �ශ්ර කර�න. පැක� කර�� �වඳ 

�ෙ� කර�න.

ෙ� වැෙ� 
හ�යට කෙළා� 
ඕන ෙර�ද� 
ඔ���

�� වහග�න එක �����ෙ� ��ක අව�තාවය�ෙ�. 

ඉ�� ග��ගෙ� ඉඳලම ���� ඇ�� ��යට ෙකාළඅ� 

එ�ලග�තා. ඊටප�ෙ� ස�ව හ� ඇ��. ප�ෙස 

ෙර�ව�� ඇ�� මහග�තා. ඇ�� ඇඳලා �තර� බෑෙ�. 

එ�වා ����වට �යාග�න� එපැ�. නැ�ත� ඉ�� ෙව�ෙ� 

සමාෙජ� ෙකා�ෙව�න. අ�ක ��ධ ෙලඩෙරාගවලට� ��� 

ඇ�� ෙ��ෙවනවා .

එෙහම �ය�� ඒ කාෙ� �ය� �ට�ජ�� ප�ඩ� ඇ� එක� 

මත� �ණා. ඔ�න ඉ�ෙකාෙලක ළම� �ක� ක�ඩාය� ෙෆාෙටා 

එක� ගහ�න� ලෑ��ය. ඔ�න එකපාරම ෙලා� ඉ�ෙකාල 

මහ�තයා එතැනට එනවා.

“�� ඇ�� ��වට ෙ� ළම��ෙ� ඇ�� එක එක පාටෙ�... 
ෙ� ඔ�ෙකාම එක �ද� කර�න බැ�ද?”

ෙලා� ඉ�ෙකාෙ� මහ�තයා �යා�. ඔ�න ඒ පාර ඉ�� 

අ�මලා �ක� කලබල ෙවනවා. ප�ව� හැෙමාම එක �ට�ජ�� 

ප�ඩ� ජා�ය� �ලා �� ෙකා�� වෙ� �දට �ෙ� ඉ�ෙකාෙ� 

ඇ��ලා අර �යා� �ං�ෙ� ගහනවා.

ෙ� �ය�න හද�ෙ� ඒ ඇ�ව���ම�� එෙ� ��බ 

��ජ�� ජා�ය ගැන එෙහම ෙනෙම�. ෙගදර �ට�ජ�� ප�ඩ� 

එක� නැ�ත� සබ� �� එක� හදලා �� ෙකා�� වෙ� ඇ�� 

අ��න කැම� අයට එ�වා ��ණලා ෙගාඩ ය�න ක්රමය� ගැන.

�.�. 2300 �ව�ෙව�� බැ�ෙලා�ව� දර අ�� ස�ව 

ෙත�� එකට �ශ්ර කරලා එ�වාෙග� ඇ�� ���� කළා�. 

ඉ�� ���ම සබ� �� පා��� කෙ� ඔ�� �යල� ඉ�හාසය 

�ය�ෙ�. පළ� ෙලාක ��ෙ� කාෙ�� ෙසබ��ෙ� ෙර� ෙසාදන 

සබ� හද�න ෙත� �ඟ �ණා�. ඒකට �ස�ම� ��යට� 

ෙහ�ක� �යන ජ�මා� සමාගම අ� දැ� භා�තා කරන ජා�ෙ� 

ෙර� ෙසාදන �� ෙලාෙකට හ��වලා �ලා �ෙය�ෙ�. ඒ එ��� 

නව�ය ගණ�වල �ල කාෙ�.

ඉ�සර අෙ� රෙ� ෙගාඩ� උද�යෙ� ව�තර ෙහාදලා 

�ෙය�ෙ� රජක නැ�ත� ර� �ෙ� උද�ය. ර���ව�ෙ� 

ෙර�වලට අමතරව පළාෙ� ෙලා� මහ�තැ�ලෙග� ෙර� 

ෙ��ෙව� ෙ� අය�. නාග�තැ�න �යන රජකයා තම� � 

�ක්රම රාජ�ංහ ර���ව�ෙ� ෙර� අ��ලලා �ෙය�ෙ�. 

හ�තාන ක�ෙද� ගලාෙගන එන ����  �යපාර� ඒකටම ෙව� 

කරලා ��ණ�. ග�වල ෙපා��, �වඳ ම� ව�ග� මහ�ශාල 

���වලට �ලා රාජෙර� එ�වට �ලා ත�බනව�. ඊටප�ෙ� ෙර� 

�ක ෙප�තෙ� (ෙර� අ��ලන ගල) ගහලා �� අ�නව�.

රෙ� සාමා� උද�ය න� තම�ෙ� ෙර� ත�යම 

ෙසාදග�ත�. ෙගදර බවල�ය ගෙ� නානෙතාටට ���ලා 

�ක� ව�ෙර� ෙර�ද ෙපාඟලා ෙප�තෙ� ගහලා ආෙය� ෙර�ද 

ෙසාදලා අ�වට �නව�.

���ම ෙර� ෙසාදන �� ලංකාවට ෙගනැ�ලා �ෙය�ෙ� 

1960�. 1970� මැ�� දැ� ආවෘත ආ��ක ප්ර�ප��ය� 

ෙගනාවට ප�ෙ� ර�� සබ� �� ෙග�වන එක� නැව�ණා�. 

ඔය කාෙ� �����ට අ��න ඇ�� ��ෙණ� නැ��. 

��ෙත� ගඳ ගහන බාල ෙර�ව�� හ�ග�� ඇ�� ඇඳල� 

�� වැහැ�ෙ�. එ�වෙ� ��බ ��ෙත� ගඳ යව�න එතෙකාට 

ලංකාෙ� ���ච ��ම ෙ���කාරෙ�කට බැ� �ණා�.

ඊටප�ෙ� බලයට ආ� ෙ�.ආ�. ජයව�ධන මහ�තය� 

ඇ��වල ����කම ගැන හ�යට �තා� ෙකෙන� �යලා 

කාලය� එ�මාෙ� ජනා�ප� ෙ�ක� ��යට වැඩ කරා� 

ෙ�ම�ලක මා��ගම �යලා ��ණා. 

හැබැ� ෙ�.ආ�. ජනා�ප��මාෙ� ෙර� ෙසාද�න සබ� 

�� පා��� කළාද �යලා න� ද�ෙ� නැහැ.

ඒ ෙකාෙහාම ෙවත� දැ� ෙගාඩ� උද�ය ෙර� ෙසාද�න 

පා��� කර�ෙ� සබ� ��. සබ� පා��� කරනවට වඩා 

ඒක ලාබ�. අ�ක ෙවා�� මැ�මට  ��න� පහ��. ඒ �සා 

ෙවළඳෙපාෙ� සබ� ��වලට ෙහාඳ ඉ��ම� �ෙයනවා. 

�ය අ���ෙ� අෙ�� මාෙස ඉ��මට ස�ල�න සබ� �� 

සපයාග�න බැ��� �සා සබ� �� �ඟය� පවා ඇ��ණා. 

�වයං ��යාව� ��යට සබ� �� හදලා ෙගාඩය�න ��ව� 

�යලා අ� �ය�ෙ� ඒක�.

ඒකට ෙ� බ� �ක සපයාග�න. �ටෙකා�ෙ� බංගසාල ��ෙය� ෙ� ෙ�ව� ලාෙබට ග�න ��ව�. 

ලැ�සා 9g (ෙමය ඇ�� ව�ගය�. ප්රෙ�සෙම� පා��� කර�න), ෙසාඩා ඈ� 27g (ලැ�සා උ��න ��ම 

වැ��ර භා�තෙය� ෙර� ��මට ල��ය හැ� බැ�� �ය�ත ප්රමාණව�� භා�තා කර�න), ෙසා�ය� 

ස�ෙ�� (සබ� �� ජලෙ� �ය �මට උද� කර�) 42g, STPP (�� ඉව� කර�). ෙ� අ�ද්ර� හතර �තර� 

භා�තා කරලා සබ� �� හද�න ��ව�. හැබැ� ෙවළඳෙපාෙ� තරඟය වැ� �සා ප්ර��ය තව� වැ� 

කර�න පහත අ�ද්ර�� එක� කර�න ඕෙ�. SLS 2g (ෙපණ අ� ��මට), CMC 2g (තද �� පැ�ල� 

යැ�මට), UV text3g (��ෙසන �ද� ගැ�මට), ෙසා�ය� බ�කාබෙ��3g (ෙක�ක� සැර බාල ��ම), 

ෙසා�ය� පැෙබාෙ��1g (තද �� පැ�ල� යැ�මට), �වඳ, ඇ��� ��මට ෙ�� 200 ෙපා���.

ෙ� සබ� �� අ���ද� ක��යාග�න ��ව�. ෙවළඳෙපාෙ� 

සබ� �� 500g ��ය� 300-350 වෙ� �ලකට අෙල� ෙවනවා. ෙ� 

ගැන තව ��තර දැනග�න 0714766819 අංකයට කතා කර�න.

ලැ�සා �ක �ලා��� භාජනයකට 

��න. ඒකට ෙසාඩා ඈ� කලව� 

කර�න. ප�ෙ� ෙසා�ය� ස�ෙ�� 

�ශ්ර කරලා �නා� පහ� �ය�න.
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�� කරන 
ෙකෙල�

ෙද�ර සරසා ක� ෙලා�
න�� සහ�ක

උපා� ��ෙලාමා
ෙගාඩ ගස� ක�

බැ��ට �යාව�
ඇ� �ට වද�
�� බැසෙගන

වානර �ග ආක�ප

හඹා ය� �න �න
ආශා ප�පසම

දැ� දැ� �ය� ��ෙගන
නැත ෙතතමනය

�� ෙකානක

ෙයෙ� ෙපර�ව ප�� �ත
බැෙ� �� �ලාව සම�න

�� කර�න ෙකෙල�
�� කර� සසර තව තව

�.��� සෙමාදයා ව�ෙතගම
ෙබ�අ�ත

�ෙ� හ�කට ෙගදර එ�න

හෙ� ��දැ� ෙනෙ� ක��� ෙසා� හැරලා  �වාල�නට
�ෙ� හස�� මවාපාප� හෙ� සැන�ම  ලබාග�නට
��� වදන� ෙදසාපාප� මෙ� ත�කම  මකාල�නට
�ෙ� අ�ය� අෙමාරාප� �ෙ� හ�කට  ෙගදර එ�නට

කරදර ගලන�ට පමණ�  ��ෙව�ෙ�
�දහස ලැ�ණ �ට අමතක �  ය�ෙ�
මදහස පාන �ට සැම�  �වෙට�ෙ�
වැර�ණ �ට� ඇ� ෙද��ට  ගරහ�ෙ�

ෙලා දම අ�ව ෙව�� ෙගා� �රට  මෙග�
��ෙවන �ට� ගලනවා මෙග ක��  ෙන��
�� කර මා හැම �� ෙ� ඔෙ�  ���
�ං ��ෙ�� ඉ�මනටම ෙගදර  වෙර�

බැ�ද �රා ෙපාර බදලා ෙවෙහස ෙවලා  හැ�දෑවට
ස�ද ෙනාකර සව� ෙද�න ��� හඬ� හ�  අෙ�ට
ග���යා ක� ��ෙ� �� ෙද�ය�  ��යනෙකාට
ප��� අ�ෙ� ඇය එ�ක� ව�� මැන�  මහෙගදරට

ඩ�.එ�.අබයර�න
ෙබාරවැව, ෙමාරගා�ලාගම

ධර�
ධර� න�� පළ� නව �ව�  පත
පළ� � �ටම බැ�වා මැ� ෙනා�  �ත
නැවත� ස�� එළැෙඹන�� මෙ�  අත
මග බල�� ��� ඉව�� නැ�ව  �ත

ඉ�� ��� මැ�� ෙග�� ෙගන එන  ධර�
සමාජෙ� ඇ� ත� ෙහ�  ෙක��
ලලනාව�ට ආ ෙහාඳ �වත�  ධර�
සැමෙදන �යව�න ආදරබර  ධර�

සැමෙ� �� �නා ආ �වත�  ධර�
කාට� ෙපා�ව ���ණ �වත�  ධර�
මෙග ත� ෙනාත�යට ආ �වත�  ධර�
වයසට �ය� මම �යව�ෙ�  ධර�

ඒ. න�� ෙසාමලතා
ෙහාරණ
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ඉ�ක� �ඩ
�ස� මැ�ර� උ�ම ෙක�වා
කැදැ�ලක රස ෙදාර ගැ�වා
ෙහටද �වහ� බවට හරවා

ඔබ ස� මෙග ස�ය �වා

මවකෙග කතකෙග 
ෙමෙහවර ෙක�වා

සතර ව�ගයට ��ය� �වා
ෙගදරට ගමටම පහන� �වා
ඔබ මෙග ��ෙ� ��මය �වා

ගලනා �යකඳ �සසල �වා
�වන ඔ�වට හබලද �වා
�ව ගංෙතර තරණය �වා

�වන ජයටැඹ තරණය ෙක�වා

ර�නෙ�කර �ප�ංහ
���ගල

එයා 
ෙනාෙව� 

ෙමයා
ම�� සැර�වා යහන

ෙද�නට �තාෙගන සහන
ෙනා�� ෙමාෙහාතක
ෙසවණැ�ල� ඇ��

ෙ�ර�� වසා
��වා පහන

දයාන�ද 
ෙපා��ෙප�ම

fírd§ jeä ñ,g ñ,§ .kq ,efí'

076 101 88 53
lerÜ 22 i|yd by, ñ,la

Tn W.ia ;enQ wdh;khg meñK
r;a;rx

SL PRO
M

O

W.ia ;enQ

m%Odk fmf,a 

ief,dakhlg olaI 

m,mqreÿ rEm,djkH 

Ys,amSka iy 

Ys,amskshka

wjHYj we;'

jegqma iy fldñIka'

fydaud.u
m%Odk fmf,a 

fydaud.ufydaud.u

071 484 94 89

ෙසන�� 
හෙ�
�සැට ��පය අහක බලාලා
පැ�� කැ�� එ�ෙනක �ඳලා
�වන �ල මැද ක�� ම� ��
සාගර ජල �� නළෙල ෙහාවා

ක�වර �යකර ඉර මල ��ලා
හඳහන ��යා ව�� ෙවලා
ෙලාවට ෙහාරා බැ� ෙසෙනහස ��ලා
���ය ��යා ක�� සලා

ෙකසඟ ප��ර� ඉ��ඳ හඬලා
�ඹ මට �� නැ� �ය� අසා
ෙප� ම� උයනක �යවර නැගලා
ආ මඟ මංෙප� ක�� වසා

ස�වැ� ෙකා�ෙව� එෙතරට ය�නට
ෙසන�� අපලය උරණ ෙවලා
ත� මංසල මැද �වන කතෙ�
��ම� හැ�වා ඉ� ගසලා

�ල�ත මාර�ංහ



23 2023 ජනවා��18 වන බ��

�ධායක �පෙ�� 
���ද අෙ���ව�ධන
B.B.Q. on Wheels, කැ�බරා 
ඔ�ෙ��යාව

අ�නා� 
සලාදය
Pineapple Salad

අව� ද්ර�

² �ඩා ප්රමාණෙ� අ�නා� ෙග� 1

² ම�ම ප්රමාණෙ� ���ඤා ෙග� 1

² ත�කා� ෙග� 1

² � �� ෙග� 1

² කපාග� ෙකා�තම�� ෙකාළ �ව�පය�

² බැදග� රටක� ග්රෑ� 25

² ෙද� �ෂ ෙ� හැ� 1

² කෑ� ��� ෙ� හැ� 1

² �� ෙ� හැ� 1

² �� හා ග���� රස පදමට

සාදන ක්රමය

² අ�නා� ෙග�ය හා ���ඤා ෙග�ය ෙපා� 

හැර �ඩා කැබ�වලට කපාග�න.

² ත�කා� ෙග�ය හා � �� ෙග�යද �ඩා 

ෙකා� ආකාරයට කපාග�න.

² දැ� කපාග� �ය�ල බ�නකට එ�කර, 

�ශ්රකර �� ග���� හා ෙද� �ෂද පදමට 

දමාග�න.

² ඉ�ප� බැදග� රටක� �කද ඊට එ�කර 

��ග�ව�න.

² ෙමය ආහාර ��ය වඩවන රසව� සලාදය�.

අව� ද්ර�
² පා�ෙප� 4  

 ² ��තර 2

² බට� �ව�පය�

² කපාග� ��ෙකාළ අ�ර�

² ෙප� කපාග� ත�කා� ෙග� 1 

 (උ�ව�ෙර� මද ෙ�ලාව� ත�බාග�න)

² ග��� ෙග� 1

² තලඇට ෙ� හැ� 2  

² සලාද ෙකාළ 1

² ගාග� �� �ක�      

² �� ග���� අව� පමණට

සාදන ක්රමය
² පළ�ව ෙසා�පෑ� එක� ෙගන ඊට බට� තවරා පා�ෙප� 

ෙටා�� කරග�න.

² දැ� ��තර බ�නකට දමා ෙහා�� �ශ්ර කරග�න.

² ඊට කපාග� �� ෙකාළ, තලඇට, ��, ග���� එ�කර 

ෙහා�� �ශ්ර කරග�න.

² දැ� පෑ� එක ය� �ප තබා ර�වන�ට සා�ග� ��තර 

�ශ්රණය ඊට එ�කරග�න.

² ඒ මතට ෙටා�� කරග� පා�ෙප� ෙදක� එ�කරග�න.

² ෙමය ඔ�ල� එක� ෙ� ��� ප� අෙන� පස හරවාග�න.

² දැ� ඔ�ල� එක පා�ෙප� ෙදෙ� ප්රමාණයට නවාෙගන ඒ 

මතට ගාග� �� එ�කරග�න.

² දැ� ඒ මතට ත�කා� ෙප�, ග��� ෙප� තබා සලාද 

ෙකාළයද තබා පා�ෙප� ෙව�කරග�න.

² දැ� ඉ�� පා�ෙප� ෙදක ඒ මතට තබා �ෙකාණ හැඩයට 

කපාග�න.

² ෙමය ෙ��ෙය� සා�ගත හැ� රස �ණ �� සැ���� එක�.

කෙ� 
කෑම 

ෙගදර 
හදලා 
රහට 
ක�න   Easy 

Sandwich
ෙඩව�� �ක�
Devilled Chicken

අව� ද්ර�
² �ක� ග්රෑ� 300

² � �� ෙග� 2

² මා���� කර� 2

² ත�කා� ෙග� 1

² ත�කා� ෙසා� ෙ�ස හැ� 4

² කෑ� ��� ෙ� හැ� 2

² �� ෙ�ස හැ� 2

² ෙසායා ෙසා� ෙ�ස හැ� 1

² තලාග� ඉ�� සහ ���� ෙ�ස හැ� 2� පමණ

² �� ග���� අව� පමණට

² කහ �� �ව�පය�

² එනසා� කර� 2/3

² ර�ෙ� කැබැ�ල�

සාදන ක්රමය
² ��� ම� තරමක කැබ�වලට කපා මද� ත�බාග�න. (��, 

කහ �� �ව�පය� එ�කර)

² දැ� ව�ර ෙ�රාග� �ක� කැබ� �ක ගැ�� ෙතෙ� 

බැදග�න.

² � �� ෙග� ෙදක තරම� ෙලා� කැබ�වලට කපාග�න.

² මා� ��� හා ත�කා�ද ෙවන ෙවනම කැබ�වලට කපාග�න.

² දැ� සා�පාන� �ප තබා එයට ෙත� සව�පය� එ�කර 

තලාග� ඉ��, ���� එ�කරග�න.

² එය ර�ව� පාටට බැ�ෙගන එ�� කපාග� 

��, අ����, ර�ෙ�, තලාග� එනසා� 

ආ�ය එ�කරග�න.

² ඊටම කෑ� ��� හා ග����ද එ� 

කර�න.

² දැ� ෙසායා ෙසා�, ත�කා� 

ෙසා�, �� හා ව�ර �ශ්ර කර 

සා�ග� ෙසා� �ශ්රණය ඊට 

එ�කර�න.

² �� ග���� රස පදම අ�ව 

එ�කරග�න.

² ෙසා� එක ඝනකමට උ� ග�යට 

හැෙර�� බැදග� ���ම� කැබ� ඊට 

එ�කර කලව� කරග�න.

² දැ� ත�කා�ද ඊට එ�කර �ෙප� බාග�න.

² ෙමය ඉතාම රසව� අතර �ෙ�ෂ අව�ථාවකට ඉතාම� 

ගැලෙ�.



ෙ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�.


